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Değerli okuyucularımız,

Türk Dünyasında vukû bulan siyasî, iktisadî, kültürel, sanatsal, bilimsel ve spor 
olaylarını derlediğimiz “Türk Dünyası Güncesi”nin Nisan 2017 sayısını sizlerin 
ilgisine sunuyoruz.

Arzu ettiğimiz ve yarınlara dair ümitlerimizin aslî faktörü olan Türk Birliği ül-
küsüne sloganist bir tavır ile ulaşılmasının mümkün olmadığına îman ediyoruz. 
İster bağımsızlığın tesis edildiği Türk devletlerimiz olsun ister özerk yapıya sa-
hip federe yönetimlerimiz olsun isterse de işgâl altında bulunan yurtlarımız ol-
sun, bu bölgelerde hangi gelişmelerin olduğunu takip etmeden bir Turan ülkesi 
düşünmek olağan dışıdır. Gerek dünyâ siyasetinin Türk coğrafyalarına yansı-
masından doğan gerek bölgelerin kendi içerisindeki dinamiklerinden kaynaklı 
gerekse de karşılıklı ilişkilerin sonucunda ortaya çıkan olayları yadsımak müm-
kün değildir.

Mevcut konjonktür içerisinde Türk Dünyasında cereyan eden olayların bölge-
sel, ulusal ve uluslararası alanda yayın yapan gazete, dergi ve ajanslar gibi haber 
kaynakları ile Türk Dünyası sahasının bir kısmı yahut geneli üzerinde çalışma-
lar yürüten kurumların raporlarının tek tek incelenmesi, tasnif edilmesi, krono-
lojik bir sıra ile derlenmesi sonucunda oluşan Güncemizde başta bağımsız Türk 
devletleri olmak üzere Türkmeneli’nden Kırım’a, Balkanlar’dan Doğu Türkis-
tan’a kadar kadim Türk yurtlarındaki gelişmeleri tâkip edebilirsiniz. Yine, Türk 
devletlerinin ve topluluklarının temsilcilerinin çeşitli vasıtalarla vermiş olduğu 
demeçleri takip edebilirisiniz. Uluslararası kuruluş temsilcileri ile yabancı dev-
let adamları tarafından Türk dünyasına yönelik doğrudan ya da dolaylı etkiye 
sahip konuşmalarına; kurumlar ile devletlerin gerçekleştirdiği etkinliklere bir 
özet hâlinde ulaşabilirsiniz. Kısacası “Türk dünyasında neler oluyor?” soruna 
cevap olacak niteliğe sahip, bir aylık süre zarfındaki olaylara erişebilirsiniz.

Bu vesileyle, “Nisan 2017 Türk Dünyası Güncesi”nin ihtiyârî bir istekten çok 
ötede bir zarurî bir gereklilik olarak gördüğümüz Türk Birliği yoluna heyecan, 
fayda, bilgi ve birikim getirmesi niyaz ederiz.

Tanrı Türk’ü korusun!
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GÜNEY AZERBAYCAN’DA SEL FELAKETİ
İran’da Güney Azerbaycan bölgesindeki sel felake-
tinde 40 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi ise kayboldu. 
Yerel kaynakların aktardığına göre İran’ın kuzey-
batısında meydana gelen sel felaketinde kayıpların 
çoğu Doğu Azerbaycan Eyaleti’nde yaşandı. Doğu 
Azerbaycan cuma imamı ve valilik tarafından sel fe-
laketinde hayatını kaybedenler için eyalet genelinde 
yas ilan edildi. Doğu Azerbaycan Eyaleti başta olmak 
üzere, Batı Azerbaycan Eyaleti ve Zencan Eyaleti’ne 
bağlı birçok köy ve kasabadaki yol ve altyapı sis-
temlerinde büyük hasar oluştuğu aktarıldı. Ölenlerin 
32’sinin kimliğinin tespit edildiği ve ölenler arasında 
bir de Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşının olduğu 
belirtildi.

“LATİN ALFABESİ TÜRKÇE KONUŞANLARI YA-
KINLAŞTIRACAK”

Astana’daki L. N. Gumilev Avrasya Milli Üniversite-
sinin Filoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şolpan Jar-
kınbekova, Kazak dilinin Latin alfabesine geçişini, 
Kazakistan’ın dünyanın gelişmiş ülkeleri kategorisi-
ne girme amacı yönünde attığı adımlardan biri olarak 
değerlendirdi. Aynı zamanda halkın tüm entelektüel 
ve kültürel değerlerini korumanın ve erişilebilir kıl-
manın önemli olduğunu ifade eden Jarkınbekova, 
“Modern yüksek teknoloji araçlarının kullanımının 
bu süreci kolaylaştıracağını düşünüyorum” dedi ve 
Kazak dilinin Latin alfabesine geçişinin artılarını 
sıralayarak, “Latin alfabesini kullanan tüm ülkeler-
le iletişim imkânlarımızı kolaylaştıracak. Farklı ül-
kelerdeki Türk dili konuşan halklara yaklaştıran bir 
adım daha. Bu Avrupa dillerinin öğreniminde yar-
dımcı olacak, demek ki dünya bilimi daha erişebilir 
ve daha yakın hale gelecek.” diye konuştu.

SURİYELİ TÜRKMENLERDEN BM’YE HAK TALEBİ

Suriye Türkmen Meclisi (STM) Başkanı Dr. Emin 
Bozoğlan, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel 
Temsilcisi Staffan de Mistura’ya, siyasi geçiş süre-
cinde hazırlanacak anayasada Türkmenlerin hakları-
nın güvenceye alınmasını içeren belgeler sundukla-
rını belirtti. Bozoğlan, İsviçre’nin Cenevre kentinde 
düzenlenen 5. tur Suriye konulu görüşmelerin ardın-
dan değerlendirmelerde bulundu. STM Başkanı, BM 
Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’ya Suriye 
Türkmenlerini tanıtan “Suriye’de Türkmen Gerçeği” 
ve siyasi geçiş sürecinde Türkmenlerin taleplerini 
içeren “Suriye Türkmenlerinin Yeni Suriye Bildirisi” 
başlıklı iki belge ilettiklerini söyledi. Bozoğlan, söz 
konusu belgelerde, Türkmenlerin kültürel haklarının 
geçiş yönetimi anayasasında korunmasını talep et-
tiklerini dile getirdi. Bunun dışında özel bir talepleri 
olmadığını vurgulayan Bozoğlan, “Suriye’nin parça-
lanmasına karşıyız. Herkesle eşit bir şekilde yaşamak 
istiyoruz.” dedi.

KERKÜK’TE TÜRKMENELİ PARTİSİ’NE SALDIRI
Irak’ın Kerkük kentinde bulunan Türkmeneli Partisi 
binası kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından ateşe 
verildi. Türkmeneli Partisi Sözcüsü Teymur Beyat-
lı, Kerkük’te düzenlediği basın toplantısında, kentin 
güneybatısındaki Leylan nahiyesine bağlı Yahyava 
köyünde bulunan Türkmeneli Partisi binasının kim-
liği henüz belirlenemeyen kişilerce ateşe verildiğini 
belirtti. Beyatlı, “Suç çeteleri, Kerkük’teki gergin 
ortamdan yararlanarak halkı terörize etmeye çalışı-
yor. Parti binalarımızın hedef alınmasını zaten bek-
liyorduk.” dedi. Merkezi hükümete “Kerkük’ü ve 
Türkmenlerin can güvenliğini koruyun” çağrısı ya-
pan Beyatlı, kentte bulunan güvenlik birimlerindeki 
dağılımın siyasi partiler esasına göre değil, liyakat 
esasına dayalı olmasını istedi.
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MUSUL’DAN KAÇAN SİVİLLERİN SAYISI 400 
BİNE YÜKSELDİ
Irak’ın Musul kentinin batı yakasında düzenlenen 
operasyonların başladığı tarihten bu yana bölgeden 
kaçan sivillerin sayısı 400 bine yükseldi. Irak’ın Mu-
sul kentinin batı yakasındaki operasyonların başla-
dığı tarihten bu yana bölgede yaklaşık 400 bin kişi-
nin sığınmacı durumuna düştüğü bildirildi. Göç ve 
Göçmenler Bakanı Casım el-Caf, yaptığı yazılı açık-
lamada, “Musul’un batı yakasından göç eden sığın-
macıların sayısı 400 bine yükseldi. Sığınmacı aileler, 
Bakanlığın güneyde El-Ced’a, Medrecu’l Matar, El-
Hac Ali ve doğuda Hasan Şam ile El-Hazer’de hazır-
ladığı sığınmacı kamplarına yerleştirildi.” ifadesine 
yer verdi. Daha önce kentin doğusu ve güneyindeki 
operasyonlar sırasında evlerini terk eden sığınmacı-
lardan 130 bininin, IŞİD’ten kurtarılan bölgelerdeki 
evlerine geri döndüğü bilgisi verildi.7

ÇİN’DEN MÜSLÜMANLAR’A İSİM YASAĞI DÜNYA 
GÜNDEMİNDE
Çin’in Uygur Müslümanlarına yönelik baskıcı poli-
tikaların son halkası olan ‘İslami isimleri kullanma 
yasağı’ birçok ülke tarafından tepki ile karşılandı. 
Çin’in uygulamaya koyduğu yeni kararda Uygur 
Türklerinin İslami isimleri kullanmalarını yasaklı-
yor. Uygur bölgesinde Mücahid, Muhammed, Talip, 
Seda, Hacı, Arafat, Türkizat, İslam, Müslima, Ayşe, 
Fatma gibi Müslüman ve Türk isimlerin kullanılma-
sı kanunla yasaklandı. Telegram’da yer alan haberde 
listelenen isimler altında kayıtlı olduğu tespit edilen 
tüm bebekler,  Çin genelinde kullanılan hukou hane 
halkı kayıt sisteminden men edilecek; halk sağlığı 
ve eğitimine erişimi etkili bir şekilde inkâr edilecek. 
İnsan Hakları İzleme Örgütü Çin müdürü Sophie Ri-
chardson, “Bu politikalar, inanç ve ifade özgürlüğü 
haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası korumaların 
bariz bir şekilde ihlali anlamına geliyor “ dedi.

AZERBAYCAN ORDUSUNDAN 30 BİN ASKERLİ 
BÜYÜK TATBİKAT
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri geniş kapsamlı as-
keri tatbikata başladı. Azerbaycan Savunma Bakan-
lığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev’in onayladığı plana göre geniş çaplı tatbikat 
yapıldığı bildirildi. Açıklamaya göre, tatbikata 30 bin 
asker, 250’den fazla tank ve zırhlı araç, yaklaşık 200 
füze sistemi ve top, 25 savaş uçağı ve helikopter, yeni 
nesil radyoelektronik keşif araçları ile insansız hava 
araçları yer aldı.

ÖZBEKİSTAN-TACİKİSTAN SINIRINDA GERİLİM

Özbekistan ile Tacikistan sınırında yaşanan gergin-
likte bir Tacikistan vatandaşı yaşamını yitirdi. Özbek 
askerler ile Tacikistan vatandaşları arasında çıkan 
olaylarda taraflar birbirlerini suçladı. Özbekistan 
Sınır Koruma Devlet Komitesi’nden yapılan açıkla-
maya göre, hafta sonu ülkenin güneyindeki Sarıas-
ya ilçesi yakınlarında Tacikistan vatandaşlarına ait 
çok sayıda büyükbaş hayvanın devlet sınırlarını ihlal 
ederek Özbekistan’a geçtiği bildirildi. Açıklamada, 
Özbek sınır koruma görevlilerinin, büyük baş hay-
vanları Tacikistan tarafına yollamaya çalıştığı sırada, 
ülke sınırlarını izinsiz geçen 3 Tacikistan vatanda-
şıyla gerginlik yaşandığı belirtildi. Uyarılara rağmen 
görevlilere bıçak ile mukavemet gösteren Tacikistan-
lı Asliddin Şaimov’un hayatını kaybettiğinin ifade 
edildiği açıklamada, diğer iki Tacikistanlının kendi 
ülkelerine kaçtığı kaydedildi. Öte yandan, Tacikis-
tan Sınır Koruma Birliği’nden yapılan açıklamada 
ise olayın Tacikistan sınırları içerisinde geliştiği be-
lirtilerek, “Özbek askerleri Tacikistan topraklarında 
silahla adam öldürmekle” suçladı. Bin 300 kilomet-
reden fazla ortak sınırın bulunduğu iki ülke arasın-
daki bazı noktalarda henüz sınır tespit ve belirleme 
çalışmaları tamamlanamamış durumda.



NİSAN 2017 TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

6
www.turkdunyasibir l ik .org

RUSYA’DA ÜÇLÜ KARABAĞ GÖRÜŞMESİ
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycanlı 
ve Ermenistanlı mevkidaşları Elmar Memmedyarov 
ve Eduard Nalbandyan ile Dağlık Karabağ mesele-
sini görüştü. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan 
açıklamaya göre Rusya’nın girişimi ile gerçekleşti-
rilen toplantıda taraflar 2016 Mayıs ve Haziranında 
devlet başkanlarının Viyana ve Petersburg görüşme-
lerinde elde edilen anlaşmalara uyulması gerektiğini 
teyit etti. Üçlü görüşmeye daha sonra Avrupa Güven-
lik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş baş-
kanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti, 
Amerikalı Richard Hoagland ve AGİT Özel Temsil-
cisi Andrzej Kasprzyk de katıldı. Görüşme sonrasın-
da Memmedyarov ve Nalbandyan, Dağlık Karabağ 
sorununun barış yoluyla çözülmesi yolunda gösterdi-
ği çabalar için Lavrov’a teşekkür etti.

KIRGIZİSTAN’DA HEYELAN: 24 KİŞİ KAYIP
Kırgızistan’ın güneyinde meydana gelen heyelanda 6 
evin yıkıldığı, göçük altında kalan 24 kişi için arama 
kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi. Kırgızistan 
Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya 
göre, ülkenin güneyinde Oş bölgesi Özgen ilçesi Ayu 
yerleşim biriminde toprak kayması meydana geldi. 
Heyelanda evleri yıkılan 6-7 aileye mensup 24 kişi 
göçük altında kaldı. Acilen bölgeye sevk edilen ekip-
ler arama kurtarma çalışmalarına başladı. Çalışmala-
ra 33 kişilik arama kurtarma ekibi ile Sivil Koruma 
Komisyonu üyeleri katılıyor. Yine Özgen ilçesinde 
yaklaşık bir ay önce yaşanan heyelanda 6 kişilik aile 
toprak altında kalarak hayatını kaybetmişti.

HARABATİ BABA TEKKESİ’Nİ TİKA ONARACAK
Makedonya’nın Kalkandelen şehrindeki en önemli 
Osmanlı eserlerinden Harabati Baba Tekkesi, Türk 
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) 
tarafından restore edilecek. TİKA Üsküp Koordina-
törü Teoman Tiryaki, Makedonya İslam Birliği (Di-
yanet İşleri Başkanlığı) ile iyi niyet protokolü imza-
layarak, tekkenin restorasyonunun gerçekleştirilmesi 
hususunda mutabakata vardıklarını söyledi. Tiryaki, 
yenileme projesi için çalışmalara başladıklarına dik-
kati çekerek, “Projemiz tamamlandıktan sonra Make-
donya’nın ilgili kurumlarından da onayları alınarak 
yenileme çalışmaları başlayacak. En kısa sürede, Ha-
rabati Baba Tekkesi TİKA’nın restorasyonu ile başa-
rılı bir şekilde tamamlanarak, Makedonya’ya, Make-
donya İslam Birliğine teslim edilecek.” dedi.

BOSNA’NIN OSMANLI CAMİLERİ TÜRKİYE’NİN 
DESTEĞİYLE ONARILACAK
Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki Başçarşı, 
Travnik’teki Alaca ve Banja Luka şehrindeki Arna-
udiya camileri, Türkiye’nin desteğiyle onarılacak. 
Osmanlı döneminde inşa edilen üç caminin yenilen-
mesiyle ilgili protokol, Bosna Hersek İslam Birliğine 
bağlı Vakıflar Müdürlüğü ile yenileme gerçekleştire-
cek firmalar arasında Saraybosna’da imzalandı. Fi-
nansmanının Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılacağı proje kapsamında, Sırp birlik-
leri tarafından 1993 yılında yıkılan Arnaudiya Cami-
si yeniden inşa edilecek, Baş çarşı ve Alaca camileri 
ise onarılacak. Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar 
Müdürü Senaid Zaimovic, burada yaptığı açıklama-
da, ülke tarihinde önemli yere sahip bu üç caminin 
yenilenmesi ve inşaatını iki Türk ve bir Bosna Her-
sek firmasının üstleneceğini kaydetti. Tamamen yı-
kılan Arnaudiya Camisi’nin inşasının yaklaşık 2,5 
yıl, diğer iki caminin yenilenmesi de yaklaşık 1,5 yıl 
süreceğini dile getiren Zaimovic, camilerin yeniden 
kazandırılması için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ge-
çen yıl yaptıkları iş birliği protokolünün son derece 
önemli olduğunu vurguladı.

ÖZBEKİSTAN’DA IŞİD TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELE-
RİNE HAPİS CEZASI
Özbekistan’da IŞİD saflarında savaşmak üzere Suri-
ye’ye gitmeye çalışan 9 kişi, 3-8,5 yıl arasında de-
ğişen hapis cezalarına mahkûm edildi. Yapılan açık-
lamada ayrıca 5 kişi hakkında da arama ve gıyabi 
mahkûmiyet kararı çıkartıldığı bildirildi. Rusya’nın 
Krasnodar bölgesinde çalışmak üzere bulunduğu sı-
rada IŞİD’e üye olan bu kişilerin bir kısmının, Su-
riye’deki savaşa katıldığı, bir kısmının da katılmayı 
planladığı ve örgüte mali destekte bulunmak amacıy-
la her ay düzenli ödeme yaptıklarının tespit edildiği 
vurgulandı. Aynı suçlamalarla yargılanan 2 kişi hak-
kında ise beraat kararı çıktığı kaydedildi.
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MAKEDONYA’DAKİ CAMİ DUVARINA ‘HAÇLI’ 
SALDIRI

Makedonya’nın kuzey-
batısındaki Gostivar 
şehrinde bulunan tarihi 
Saat Camisi’nin duva-
rına boyalı haç çizilme-
si büyük tepki gördü. 
Makedonya Türk De-
mokratik Partisi (TDP), 
Gostivar’daki tarihi ca-

minin duvarına kimliği belirsiz kişiler tarafından haç 
çizilmesini “şiddetle” kınadığını açıkladı. TDP’den 
yapılan açıklamada, bu tarz çirkin saldırıların dinler 
ve milletler arasında nefret tohumlarını ekmek iste-
yenlerin bir oyunu olduğu belirtilerek, “Gostivar’da 
yüzyıllardır beraber yaşamış farklı din ve milletle-
rin arasına nifak tohumları ekmeye çalışan, kendini 
bilmez kişilerin derhal İçişleri Bakanlığı tarafından 
tespit edilip, oynanmaya çalışılan oyunları bertaraf 
etmelerini talep ediyoruz.” ifadelerine yer verildi. 
Gostivarlı Türklere sağduyu çağrısında bulunulan 
açıklamada, bu tarz olayları yapanlara karşı her za-
man en sert tavrın takınılacağı vurgulandı. İçişleri 
Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da saldı-
rının pazar akşamı meydana geldiği ifade edilerek, 
olayın Gostivar İslam Birliği çalışanları tarafından 
polise bildirildiği kaydedildi. Kırmızı boya ile camii 
duvarlarına çizilen grafitleri polis kaynakları doğru-
larken, olayın aydınlatılması için gerekli çalışmaların 
başlatıldığı belirtiliyor.

KAZAKİSTAN’IN VE KIRGIZİSTAN’IN LATİN AL-
FABESİNE GEÇİŞLERİ RUSLARI KIZDIRDI
Kazakistan’ın Latin alfabesine geçişini ilan etmesinin 
ve Kırgızistan’ın bu yöndeki çalışmalarının ardından 
Rusya’dan ilginç tepkiler ortaya çıkmaya başladı. İki 
ülkenin, Moskova’nın tarihsel dayatması olan Kiril 
alfabesinden, Türk Dünyası ve uluslararası camiayla 
bütünleşmesini hızlandıracak olan Latin alfabesine 
geçiş çabaları, değerlendirmelere göre Rusya tarafın-
dan “tehdit” olarak algılanıyor. Rusya, Kazakistan ve 
Kırgızistan’ın bu çabalarını, histerik bir şekilde “Rus 
Dünyası’na saldırı ve eski Sovyet coğrafyasındaki 
Moskova etkisine bir tehdit olarak yorumluyor.

DOST PARTİSİ, BULGARİSTAN’DAKİ SEÇİMLE-
RİN İPTALİNİ İSTEDİ

Bulgaristan’da Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü 
için Demokratlar (DOST) Partisi lideri Lütvi Mestan, 
partiyi parlamento dışında bırakan 26 Mart’ta yapılan 
erken genel seçimlerin iptalini istedi. Başkent Sof-
ya’daki parti merkezinde basın toplantısı düzenleyen 
Mestan, “Seçim sonuçlarının iptalinin yanı sıra, Mer-
kez Seçim Komisyonunun (ZİK) istifası, milliyetçi 
liderlerin dokunulmazlık zırhının kaldırılması ve 
soruşturulmasını istiyoruz.” dedi. Mestan, Bulgaris-
tan’daki ırkçı ve aşırı milliyetçi partilerin Birleşik 
Vatanseverler adlı koalisyonunun hükümet ortağı 
olmayı planladığını ancak seçim sırasında bu koalis-
yonun liderlerinin Türkiye’den Bulgaristan’a dönüp, 
burada oy kullanmak isteyen soydaşların önünde ba-
rikat kurarak, özgür seçim hakkını engellediklerini 
söyledi. Kampanya sırasında DOST Partisinin sürek-
li düşman gösterildiğini anlatan Mestan, Cumhuriyet 
Başsavcısı Sotir Tzatzarov ve Yüksek İstinaf Mahke-
mesi Başkanı Lozan Panov’a başvuruda bulunarak, 
adil olmayan bu seçimin tamamen iptali talebinde 
bulunduklarını belirtti.

ÖZBEKİSTAN-TACİKİSTAN UÇAK SEFERLERİ 
YOLCUSUZ KALDI
Özbekistan-Tacikistan arasında 25 yıl önce durdu-
rulan tarifeli uçuşlar, imzalanan protokole rağmen 
yolcu yetersizliği sebebiyle başlatılamadı. Özbekis-
tan Hava Yolları, gerçekleştirmeyi planladığı Taş-
kent-Duşanbe seferini yeterli yolcu olmaması nede-
niyle iptal ettiğini bildirdi. Şirketten yapılan yazılı 
açıklamada, “Mart ayı itibarıyla yolcu biletlerinin sa-
tışa çıkarıldığı Taşkent-Duşanbe uçak seferi, yeterli 
yolcu olmamasından dolayı iptal edilmiştir.” ifadesi 
kullanıldı.
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BOSNA HERSEK’TE AHMİÇİ KATLİAMI KURBAN-
LARI ANILDI
Bosna Hersek’te 1992-1995 yıllarında yaşanan sa-
vaşta, ülkenin orta kesimlerindeki Vitez şehri ya-
kınlarındaki Ahmiçi Köyü’nde, Hırvat Savunma 
Konseyi (HVO) birliklerince katledilen 116 Boşnak, 
katliamın 24. yılında törenle anıldı. Bosna Hersek 
Federasyonu temsilcileri ve kurban yakınlarının ka-
tılımıyla Ahmiçi Köyü mezarlığında düzenlenen tö-
rende, Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Daha 
sonra şehit mezarları ziyaret edilerek, katliamda ha-
yatını kaybedenlerin anısına çiçek bırakıldı. Anma 
törenine katılan Bosna Hersek Federasyonu Başkan 
Yardımcısı Melika Mahmutbegovic, yaşananların 
unutulmaması gerektiğini söyleyerek, “Ruhlarına 
Fatiha okuduğumuz şehitlerimizi unutmadığımızı 
göstermek için buradayız. 16 Nisan’ı her zaman ha-
tırlamalı ve anmalıyız.” dedi.

MAKEDONYA’DA DEAŞ TEHDİDİ ÇALIŞTAYI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Makedonya’nın güneybatısındaki Ohri şehrinde, 
“Güneydoğu Avrupa bölgesinde sanal gerçeklik ara-
cılığıyla DEAŞ’in radikalleşmesine karşı mücadele” 
başlıklı NATO çalıştayının açılışı yapıldı. Üsküp Ge-
neral Mihaylo Apostolski Askeri Akademisi ve Bul-
garistan Bilimler Akademisi tarafından düzenlenen 
çalıştayın açılışına Makedonya Savunma Bakanı Zo-
ran Jolevski’nin yanı sıra bölge ülkelerinden güvenlik 
sektörü temsilcileri katıldı. Ana konusu DEAŞ tehdi-
di ve üyelerinin sanal gerçeklik aracılığıyla radikal-
leşmesi olan çalıştayda, NATO katılımcıları ve barış 
için ortaklık programı ülkeleri arasında bölgesel iş 
birliğinin kurulması konusu da ele alınacak. Burada 
düzenlenen basın toplantısında konuşan Makedonya 
Savunma Bakanı Jolevski, DEAŞ’ın son birkaç aydır 
ciddi kayıplara uğradığını söyledi.

KIRGIZİSTAN’DA CEZAEVİNDEKİ ESKİ MİLLET-
VEKİLİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Kırgızistan’da Ata Curt Partisi’nin eski milletvekili 
Sadır Caparov kaldığı koğuşta yaralı bulundu. Ceza-
evi ve Tevkif Evleri Müdürlüğü Basın Merkezinden 
yapılan açıklamada “Caparov’un kendisini bıçakla 
yaraladığını itiraf ettiği” ifade edildi. Acil servis dok-
torunun müdahalesinin ardından cezaevi hastanesine 
kaldırılan Caparov’un ameliyat edildiği ve hayati 
tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Bu arada Capa-
rov’un, ziyaretine gelen savcılık temsilcileri ve kamu 
denetçisi yardımcılarına, kendisini bıçakla yaraladı-
ğını söylediği belirtildi.

KAZAKİSTAN VE AZERBEYCAN ULAŞIM AĞLA-
RINI GÜÇLENDİRECEK

Azerbeycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetli-
si olarak Bakü’ye giden Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev için resmî tören düzenlendi. 
Nazarbayev ve beraberindekiler Haydar Aliyev’in 
mezarını ziyaret etti ve çiçek bıraktı. Azerbeycan 
Cumhurbaşkanı konuk cumhurbaşkanı Nazarbayev’ı 
Zagulba Saray’ında askeri törenle karşıladı. Törenin 
ardından baş başa görüşen liderler daha sonra heyet-
ler arası görüşmelere başkanlık etti. İki işbirliği ve 
ticaret hacmini artırmanın imkânlarının ele alındı-
ğı görüşmede başta Dağlık Karabağ sorunu olmak 
üzere bölgesel ve uluslararası konularda görüş alış 
verişinde bulunuldu. Hazar Denizine kıyı kardeş ve 
dost iki ülke arasında ticaret hacmini artırmak adına 
ulaşım imkânlarından verimli faydalanılması gerek-
tiğine dikkat çeken Nazarbayev, Çin’den başlayan 
ve Kazakistan üzerinden Avrupa’ya ulaşan İpek Yolu 
ulaşım hattında Kazakistan ve Azerbeycan arasında 
kara, demiryolu ve deniz taşımacılığının önemli rol 
oynayacağına dikkat çekti.

KIRGIZİSTAN’IN ISIK-GÖL BÖLGESİNDE KÖK 
BÖRÜ YARIŞMASI YAPILDI
Kırgızistan’ın Isık-Göl bölgesindeki Çolpon-Ata Hi-
podromu’nda kök börü yarışması yapıldı. Kırgızistan 
Kök Börü Federasyonu tarafından yapılan açıklama-
da, turnuva, Gençlik İşleri, Beden Eğitim ve Spor 
Devlet Ajansı nezdinde devlet şirketi “Etnik Kül-
tür, At Yarışı Endüstrisi ve Safkan Atı Yetiştiriciliği 
Gelişim Merkezi”nin 90. yıldönümü çerçevesinde 
düzenledi. Turnuvanın organizatörü Gençlik İşleri, 
Beden Eğitim ve Spor Devlet Ajansı olan kök börü 
yarışmasına Isık-Göl bölgesinin 8 milli takımı katıl-
mıştır. Kök börü, Kırgızistan’da at üstünde oynanan 
bir oyundur.
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20. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ
Azerbaycan Sanayi ve Enerji Bakanı Natig Aliyev, 
Marmara Grubu Vakfı’nca düzenlenen 20. Avrasya 
Ekonomi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Azerbay-
can’ın enerji bağımsızlığı sağlayarak yabancı ortak-
larıyla önemli projeler gerçekleştirdiğini söyledi.
Ülkesinin son 20 yıl içinde 3 binden fazla şirketle 
iş yaptığını dile getiren Aliyev, “Azerbaycan, brüt 
enerji tüketimini büyük ölçüde kendi kaynaklarından 
sağlıyor. Enerji sektöründe yabancı kaynaklara 
başvurmak durumunda kalmıyor ve petrol tüketimini 
stabilize etmeyi planlıyor.” diye konuştu. Güney 
Kafkasya Boru Hattı ve Şah Denizi 2 projelerinin 
geliştirilmesi için güçlü bir iş birliği gerektiğini be-
lirten Aliyev, bazı finansal güçlüklerle karşılaşılsa da 
Azerbaycan’ın büyük hacimli projeleri uygulamaya 
hazır olduğunu dile getirdi. Aliyev, Güney gaz kori-
doru projesinin en önemli amacının Şah Denizi’nden 
alınan gazı Türkiye’ye nakletmek olduğuna işaret 
ederek, “2018’in sonunda bunun gerçekleşmesi plan-
lanıyor ve 2020 yılında Avrupa’ya intikal edecek. 
Buradaki projeyi hem yukarı hem aşağı doğru ge-
nişletmekle kalmıyoruz, aynı zamanda altyapıyı da 
genişletiyoruz. Güney enerji koridoru muazzam ama 
aynı zamanda fevkalade karmaşık bir proje.” ifadele-
rini kullandı.

RUM MECLİSİ ENOSİS KARARINI GERİ ÇEKTİ
Güney Kıbrıs Rum kesimindeki Rum Meclisi Kıb-
rıs’ta kriz yaratan Enosis kararını iptal etti. Temsil-
ciler Meclisi, Demokratik Seferberlik Partisi’nin 
(DİSİ) kararın Milli Eğitim Bakanlığa devredilme-
sine yönelik önerisini oyladı. DİSİ’nin önerisine, 30 
milletvekili kabul oyu verirken 20 milletvekili ret 
oyu kullandı. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum 
tarafının “Enosis referandumunun okullarda kutlan-
ması” kararından geri adım atmaması üzerine liderler 
görüşmesine katılmayacağını açıklamıştı.

ÖZBEKİSTAN İLE RUSYA ARASINDA ANLAŞMA

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisinden 
yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mirziyo-
yev’in Rusya’ya gerçekleştirdiği resmî ziyaret kapsa-
mında, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ve Dev-
let Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerde 
iki ülke arasında çeşitli alanlardaki iş birliğinin derin-
leştirilmesinin yanı sıra güncel ve bölgesel meselele-
rin ele alındığı kaydedildi. Açıklamada, Cumhurbaş-
kanı Mirziyoyev’in tarihi öneme sahip bu ziyaretinin 
Özbekistan ile Rusya arasındaki stratejik ortaklık ve 
müttefiklik ilişkilerini pekiştireceğine vurgu yapıldı. 
Açıklamada toplam tutarı 16 milyar dolara ulaşan 
50’den fazla anlaşmanın da imzalandığı ifade edildi.
Sağlık, turizm, inşaat, enerji ve tarım gibi sektörlerde 
iş birliğine imza atıldığına vurgu yapılan açıklamada, 
söz konusu anlaşmaların Özbekistan ile Rusya’nın 
kalkınmasına hizmet edeceği bildirildi.

AZERBAYCAN VE SUUDİ ARABİSTAN ARASIN-
DA ASKERİ İŞBİRLİĞİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan 
açıklamada, Suudi Arabistan’da resmî ziyarette bulu-
nan Azerbaycan Savunma Bakanı Korgeneral Zakir 
Hesenov’un, Başbakan Yardımcısı, Savunma Bakanı 
Prens Muhammed bin Salman’la görüştüğü bildirildi.
Görüşmede ülkeler arasında askeri, askeri-teknik iş-
birliği, bölgesel güvenlik ve diğer konular ele alındı.
Bakan Hasanov, Suudi Arabistan ziyareti çerçeve-
sinde İslam Askeri Koalisyonu Merkezi’ni de ziyaret 
etti.
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TAŞKENT’TE BULUNAN NATO İRTİBAT BÜROSU 
KAPANDI
Orta Asya ülkeleri ile askeri alanda işbirliğini geliş-
tirmek maksadıyla Özbekistan başkenti Taşkent’te 
faaliyet gösteren NATO (Kuzey Atlantik Antlaşma-
sı Örgütü) İrtibat Bürosu, diplomatik misyonunu 
tamamladı. NATO’dan yapılan açıklamada, örgü-
tün Orta Asya’dan sorumlu yetkilisi Rosario Pulizi, 
irtibat bürosunun kapatılmasında siyasi nedenlerin 
olmadığını bildirdi. Örgüt için Orta Asya’da ittifak 
çalışmalarının önemli olduğunu belirten Pulizi, Orta 
Asya ülkeleri ile etkileşimin NATO merkezi Brük-
sel’den doğrudan yapılacağını açıkladı.

BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU DIŞİŞLERİ 
BAKANLARI TOPLANTISI
Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yapılan Bağım-
sız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanla-
rı toplantısında, teşkilata üye ülkelerin dış politika, 
güvenlik meselelerinde iş birliği, kara para, terörün 
finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının 
önlenmesine karşı ortak mücadele konuları gibi top-
lam 15 konu ele alındı. Toplantıya Belarus Dışişleri 
Bakanı Vladimir Makei, Kazakistan Dışişleri Bakanı 
Kayrat Abdrahmanov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 
Lavrov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojidin Aslov, 
Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Khalaf Ha-
lefov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev, 
Moldova Dışişleri Bakan Yardımcısı Lilian Darius, 
Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vepa Ha-
cıyev başkanlığında heyetler ve Bağımsız Devletler 
Topluluğu (BDT) İcra Komitesi Başkanı Sergey Le-
bedev ve beraberlerinde heyetler katıldı.

KIRGIZİSTAN BAŞBAKANI HALK DEVRİMİ KUR-
BANLARINI ANDI
Kırgızistan Başbakanı Sooronbay Ceenbekov baş-
kanlığında hükûmet üyeleri, idari bölüm ve diğer 
devlet organları başkanları, bugün ülkenin başkenti 
Bişkek’in Ala-Too meydanında bulunan insan özgür-
lüğü için mücadele eden 2002 Aksı olayları ve 2010 
Halk Devrimi kurbanlarına adanan Anıt’a çiçekler 
koydu. 7 Nisan 2010 Halk Devrimi esnasında haya-
tını kaybeden 100’e yakın kişinin anısına Kur-an’i 
Kerim de okundu.

TÜRKMENLER BAYRAK KRİZİNİ ANAYASA 
MAHKEMESİNE TAŞIYOR

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkan Yardımcısı 
ve Kerkük Milletvekili Hasan Turan, “Kerkük’teki 
bayrak krizi ve kentin IKBY’ye bağlanmasına iliş-
kin referandum kararını, parlamento’daki Türkmen 
milletvekilleri ve Kerkük il meclisindeki Türkmen 
grubu üyeleri olarak Anayasa mahkemesine şikayet 
etmek için işlemlere başladık. Bir yerel hükumetin 
tek taraflı anayasaya aykırı kararlarıyla karşı karşıya 
kalan Bağdat hükumetinden de aynı adımı atmasını 
bekliyoruz.’’ dedi. Bağdat’taki Kürt milletvekille-
ri, Parlamento kararını boykot ettiklerinden dolayı 
alınan kararın eksik olduğunu iddia ettiklerini dile 
getiren Turan, “Parlamento kararı Kürtler için eksik 
görünüyorsa o zaman Kerkük il meclisindeki bayrak 
ve referandum için alınan tek taraflı karar da eksik 
ve geçersizdir. Kerkük il meclisindeki Türkmen ve 
Arapların oylamayı erteleme taleplerine rağmen ka-
rarın tek taraflı alınması bir çifte standart politikası-
dır. Kerkük il meclisinde alınan tek taraflı kararların 
iptali ve parlamentoda onaylanan yasanın düşme ih-
timali var. Bu tür politikalarla hiç kimse başarılı ola-
maz.’’ şeklinde konuştu. 

TATARİSTAN KREDİ ÖDEYEBİLME GÜCÜ REY-
TİNGİNDE RUSYA’DA İLK BEŞ BÖLGE ARASINDA
Rusya Federasyonunda birçok bölgede yaşayan hal-
kın kredi ödeyebilme gücü artarken, Tataristan Cum-
huriyeti bu açıdan “en iyi durumdaki” bölgeler ara-
sında yer alıyor. “Ria-Reyting” Araştırma Merkezi 
haberine göre, Tataristan devlet borcu olmasına rağ-
men endeksleri 90,3’ten 95,4 puana yükselen beş li-
der bölge arasında yer aldı. Reytingin liderleri olarak 
Moskova, Sankt-Petersburg şehirleri ve Moskova ve 
Leningrad bölgeleri kalıyor. Endeks, devlet borçları 
sıfıra eşit olan Sahalin bölgesi ve Sevastopol şehirleri 
için hesaba alınmadı.
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TÜRKMENİSTAN’DA BAKANLAR KURULU DEĞİ-
ŞİKLİĞİ GERÇEKLEŞTİ
Türkmenistan’da Devlet Başkanı Gurbanguli Berdi-
muhammedov’un da katılımıyla yılın 3 ayının geliş-
melerini ve sonuçlarını ele aldığı Bakanlar Kurulunun 
genişletilmiş toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan top-
lantıda Türkmenistan Bakanlar Kurulunda bir revize 
de meydana geldi. Bu değişikliğe göre; petrol sektö-
ründen sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan yardımcısı 
Yagşıgeldi Kakayev bunduğu görevden alınarak gö-
reve Devlet Bakanı- Türkmengaz Devlet Holdinginin 
Başkanı Maksat Babayev getirildi. Bunun yanısıra 
ziraat sektöründen sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan 
yardımcısı Recep Bazarov da görevinden alınarak 
göreve Ahal eyalet Belediye Başkanı Esenmurat 
Orazgeldiyev atandı. Ahal eyalet belediye başkanlı-
ğına da Tanrıguli Atahalliyev getirildi.
 
ERMENİSTAN’DAN AZERBAYCAN’A HAVAN 
TOPLU SALDIRI
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan 
açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Azer-
baycan Terter bölgesi Gapanlı Köyü’nü 60 mm çaplı 
havan topları ile vurduğu bildirildi. Atılan havan 
toplarının köye isabeti sonucunda bölgede yaşayan 
vatandaşların mallarına zarar geldiği açıklandı. Yapı-
lan açıklamada Azerbaycan Ordusunun ateş ile karşı-
lık verdiği duyuruldu. Ermenistan ordusu tarafından 
gerçekleştirilen saldırıda kayıp olmadığı belirtilerek, 
Ermeni tarafının iki ülkenin temas hattında gerginliği 
tırmandırmaya çalıştığı vurgulandı.

EXPO 2017 ÖNCESİ KAZAKİSTAN’DAN DİREKT 
UÇUŞ HAMLESİ
Astana’da gerçekleşecek EXPO2017 fuarının önce-
sinde Kazakistan’ın başkenti Astana’nın uluslararası 
uçuş güzergahına yeni bir rota eklendi. Kazakistan’ın 
Macaristan Büyükelçisi Nurbah Rustemov, iki ülke 
arasında direkt uçuşların başlamasının ülkelerin hü-
kümetlerinin yıllarca geliştirdiği işbirliği sayesin-
de Kazakistan ve Macaristan arasındaki diplomatik 
ilişkilerin kurulmasının 25. yıldönümünde gerçek-
leştiğini belirtti. Rustemov, yeni rotanın ikili ilişki-
lerin gelişmesine katkıda bulunacağını vurgulayarak 
Avrupa insanının EXPO-2017 fuarını ziyaret etmesi 
daha kolay olacağını söyledi.

TÜRKMENİSTAN LİDERİ RUS SİYASETÇİ VLADİ-
MİR JİRİNOVSKİNİ KABUL ETTİ

Türkmenistan Lideri Avaza’da Rus ünlü siyaset-
çi, Rusya’nın Liberal Demokratik Partisinin Baş-
kanı Vladimir Jirinovski’ni kabul etti. Görüş-
mede Jirinovskiy görüşme imkanı ve Avaza’da 
gerçekleştirilmekte olan etkinliğe davet için 
Gurbanguli Berdimuhammedov’a  teşekkürlerini 
ileterek, ana amacı devleti ve toplumu geliştirmek 
olan, Türkmenistanlıların refah içinde yaşaması 
için tüm imkanların oluşturulduğu reform yolunda 
Türkmenistan’ın kazandığı başarılardan memnun 
olduğunu ifade etti. İkili görüşme daha sonra 
geniş katılımlı devam etti.  Daha sonra Jirnovskiye 
Türkmenistan’ın “Saygın El Yaşlısı”  madalyasının 
ve isminin takdim töreni gerçekleşti. Vladimir Jiro-
novskiy ayrıca Türkmenistan Meclis Başkanı Akca 
Nurberdiyeva ile de görüşme gerçekleştirdi. Gö-
rüşme sonrası Türkmenistan Meclisi ile Rus Duma 
milletvekili grubunun arasında MoU imzalandı.  
 
“KIBRISLI YOKTUR, TÜRK VE YUNAN VARDIR”
KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs mese-
lesinin Birleşmiş Milletler (BM) gündemindeki en 
eski sorun olduğunu ifade ederek İngiltere’nin adayı 
tek taraflı ilhakının ardından Kıbrıslı Türklerin adayı 
terk etmeye başladığını ve Yunanistan’dan Kıbrıs’a 
nüfus aktarımı yapıldığını ve 1931 yılından sonra 
Rumların ENOSİS taleplerinin arttığını söyledi. Baş-
bakan Özgürgün, “Kıbrıs Türk tarafı olarak Türkiye 
ile birlikte bu karar ortadan kalkmadan masaya dön-
memeliyiz dedik. Hala o noktadayız” dedi. “Kıbrıslı 
diye birşey yoktur. Yunanlılar vardır, Türkler vardır. 
Kıbrıs’ta mesele budur” diyen Başbakan Özgürgün, 
Rumların Yunan bayrağı altında mücadele verdiğini 
anlattı. Başbakan Özgürgün kendilerinin Kıbrıs ko-
nusundaki net duruşunu da ortaya koydu. Başbakan 
“Kıbrıs davası Türkiyesiz halledilemez. Kıbrıs’ta 
eğer bir adım atılacaksa bu Türkiye ve Kıbrıs Türk 
halkının birlikte atacağı bir adımdır” dedi.
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HAZAR’IN KIYISINDA DOSTLUK KONSERİ
Dünya Sağlık Günü ve Türkmenistan’da 2017 yılının 
Sağlık ve Mutluluk Yılı olarak ilan edilmesi dolayı-
sıyla Avaza turizm bölgesinde düzenlenen uluslara-
rası etkinlikler kapsamında Kazakistan, Özbekistan, 
Rusya, Azerbaycan ve İngiltere’den sanatçılar Ava-
za’da konser verdiler. Denizin kıyısındaki açık alan-
da yapılan konser programında Türkmenistan Devlet 
Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov da katıldı. 
Kazakistan’dan Roza Rymbayev, Azerbaycan’dan 
Polat Bülbüloğlu, Rusya’dan Lev Leşenko, Özbe-
kistan’dan Farhod ve Şirin grubu, Rusya’dan “Yıldız 
Fabrikası-5” müzikal projesi finalisti Yuliana Kara-
ulova, İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen John 
Newman seslendirdiği şarkılar ile izleyicileri mest 
etti. Daha sonra sahneye çıkan Devlet Başkanı, baş-
ta yabancı olmak üzere bütün sanatçılara mükemmel 
performansı için teşekkür etti. Lider, 5.Asya Oyun-
ları’nın marşının hızlandırılması ve buna seçenek 
olarak kendi şarkısını teklif etti. Devlet Başkanı aynı 
gece “İleri, ileri, sadece ileriye, can vatanım Türkme-
nistan” şarkısını tekrar seslendirdi. Dostluk konseri 
havai fişek gösterisi ile son buldu.

“DÜNYA BİLGİNLER KUPASI” ASTANA’DA SA-
HİPLERİNİ BULDU
Kazakistan’ın başkenti Astana’da öğrencilerin hem 
öğrenip hem de eğlenerek yarıştığı World Scholar’s 
Cup (Dünya Bilginler Kupası) olimpiyatlarının böl-
gesel turu yapıldı. Spectrum Uluslararası Okulu’nun 
(Spectrum International School) ev sahipliğinde bu 
sene üçüncüsü düzenlenen olimpiyatlara 25 okuldan; 
Kazakistan’ın İngilizce eğitim veren okulları olan 
Bilim İnovasyon Liseleri, Haileybury, Nazarbayev 
Entellektüel Okulları, Nurorda, QSI, Spectrum Ulus-
lararası Okulu’nun yanı sıra Kırgızistan’ın önden 
gelen eğitim kurumlarından toplam 380 ortaokul ve 
lise öğrencileri katıldı. Öğrencilerin genel kültürleri 
ve İngilizce’yi kullanma becerilerinin sergilendiği 2 
günlük olimpiyatlar, her sene dünya çapında 50’ye 
yakın ülkede yapılıyor. 

İVANOV: AVRUPA BİRLİĞİ MAKEDONYA’YA 
İKİYÜZLÜ DAVRANIYOR

Makedonya Cumhurbaşkanı Gorge İvanov, AB’yi 
eleştirerek, AB’nin Makedonya’ya ikiyüzlü davrandı-
ğını söyledi. Gorge İvanov, Avrupalı liderlerin Roma 
Anlaşması’nın 60. yıl dönümü nedeniyle bir bildiri 
yayınladığını hatırlatarak, Avrupa’da sürdürülebilir 
bir geleceğin hayalinin kurulduğunu söyledi. AB’nin 
karşı karşıya kaldığı krizlerin kısa süreli olduğunu, 
birliğin kendi bürokrasisi içinde kıvrandığını belirten 
İvanov, “Brüksel elitizminin karşısında yeni bir dal-
galanma var. Hem hem sağ hem de sol popülizm, İs-
lam düşmanlığı gibi radikal akımlar ortaya çıktı. Av-
rupa’nın yapması gereken Avrupalılaşmaktır, ulusal 
bölünmeleri kastetmiyorum. Ulusal bir metamorfoz 
(başkalaşım) görülmeli. AB’yi oluşturan unsurların 
bir araya gelerek sorunları konuşmasına, özüne dön-
mesine ihtiyacı var.” diye konuştu. AB’nin, Make-
donya’nın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından bu 
ülkeye karşı ikiyüzlü davrandığını savunan İvanov, 
“Avrupa’nın çifte standartlardan uzak durması gerek. 
Avrupa özüne dönmeli. Avrupa bir barış projesiydi, 
buna geri dönmeli.” dedi.

KUTLU DOĞUM HAFTASI MELBOURNE’DE COŞ-
KU İLE KUTLANDI
Avustralya’da Kutlu Doğum Haftası, Diyanet İşleri 
Başkanlığı (DİB) ve Türk İslam Cemiyetleri’nin Mel-
bourne ve Sydney’de düzenlediği organizasyonlarda 
coşku ile kutlandı. Sydney Gelibolu Camisi Gençlik 
Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından Melbourne 
Broadmeadows Türk İslam ve Kültür Merkezi’nde 
Kutlu Doğum programı düzenlendi. Programa, DİB 
Yurtdışı Türkler Daire Başkanı Kazım Türkmen, 
Melbourne ve Sydney İdari ve Sosyal İşler Ataşeleri, 
Türk İslam Cemiyetleri’nden yöneticiler, Victoria 
eyaletindeki camilerde görev yapan din görevlileri 
ve vatandaşlar katıldı.
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TÜRKMEN LİDER ‘YILIN ADAMI’ VE KARATEDE 
10.DAN ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Avaza turizm bölgesinde düzenlenen Uluslararası 
Spor Kongresi’nde Türkmenistan Devlet Başkanı 
Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Asya Satranç 
Federasyonu tarafından ‘Yılın Adamı’ ve Meybukan 
Goju-Ryu Karate-Do Uluslararası Derneği tarafından 
10.dan ödülüne layık görüldü. Meybukan Goju-Ryu 
Karate-Do Uluslararası Derneği Başkanı Yagi Mey-
tatsu Türkmen Liderinin sporun geliştirilmesi ve 
bu alandaki işbirliğinin güçlendirilmesine yaptığı 
katkılardan dolayı bu ödüle layık görüldüğünü 
kaydetti. Daha sonra kongre kapsamında Asya 
Satranç Federasyonu Başkanı Şeyh Sultan Halifa 
Şahbut Al Nahayyan bir konuşma yaparak, başkan-
lığını yaptığı federasyon tarafından Türkmen Lideri-
nin ‘Yılın Adamı’ ödülüne layık görüldüğünü ifade 
etti. Şeyh Al Nahayyan Devlet Başkanı’nın satranç 
sporunun geliştirilmesi, bu alanda genç neslin yetiş-
tirilmesi, ülkenin zengin geleneklerinin korunması, 
halkların arasındaki dostluğun ve işbirliğinin pekişti-
rilmesi yönelik büyük katkılarının olduğunu kaydet-
ti.  Türkmenistan Devlet Başkanı, bu ödülleri Türk-
menistan’da sporun geliştirilmesine verilen değerin 
bir simgesi olarak kabul ettiğini söyledi. 

KAZAKİSTAN YAPIMI İLK ELEKTRİKLİ OTOMO-
BİL EXPO-2017’DE TANITILACAK
Astana’da düzenlenen basın toplantısında Kostanay 
Eyaleti Valisi Arhimed Muhambetov, Kostanay’da 
ülkede ilk defa elektrikli otomobil üretimine başlan-
dığını açıklarken, toplam 12 elektrikli otomobilin 
EXPO-2017 fuarında sunulacağını bildirdi. Elektrikli 
oto üretiminin ihracat hedefli olduğunu söyleyen Mu-
hambetov,  ilk elektrikli otoların Çin’in JAC markası 
bazında üretildiğini bildirdi. Kazakistan Cumhurbaş-
kanı Nursultan Nazarbayev’in talimatı üzerine Kos-
tanay’da özel sanayi bölgesi oluşturulduğunu dile 
getiren Vali Muhambetov, sanayi bölgede otomobil 
bileşenlerinin üretileceği fabrikalar kurulduğunu ifa-
de ederek, otomobil üretimi için gerekli bileşenlerin 
yüzde 50’sinin önümüzdeki birkaç senede bu bölge-
de üretileceğini  de bildirdi.

TÜRK KENEŞİ MODERN İPEK YOLU ORTAK TUR 
PAKETİ PROJESİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİNDE 
ÖNEMLİ BİR AŞAMA DAHA BAŞARIYLA GER-
ÇEKLEŞTİRİLDİ
Türk Konseyi Modern İpek Yolu Ortak Tur Pake-
ti Projesinin finansal detaylarının ele alındığı Türk 
Konseyi Turizm Çalışma Grubu Özel Toplantısı, pro-
jenin içerisinde yer alan tur operatörlerinin finansal 
müdürlerinin katılımıyla Almatı`da düzenlendi. Türk 
Keneşi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Koca-
man`ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantı-
da, önümüzdeki Temmuz ayında satışa çıkacak olan 
Ortak Tur Paketi`nin mali detayları ele alındı ve so-
nuca bağlandı. Sözkonusu tanıtım turlarına Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanlık Tanıtma Fonu`nun destek 
sağlanması öngörülmekte olup, turların resmi ulaş-
tırma ana sponsoru Türk Hava Yolları olacak. Ayrıca 
Air Astana da sponsorlar arasında yer almakta.

 AYDIN’A ÇİN’DEN “DOST ŞEHİR” GELİYOR
Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Zengxian 
Liu ve Çin Halk Cumhuriyeti Gansu Eyaleti Siyasi 
Danışma Konferansı Başkan Yardımcısı Huang Xu-
anping ile beraberindeki heyet, Aydın Valisi Ömer 
Faruk Koçak’ı ziyaret ederek “dost şehir” olma tek-
lifinde bulundu. Vali Koçak, diplomatik yollardan 
gelecek bir talebi belediye meclisine ileteceklerini 
belirterek, “Onlar da bu talebi memnuniyetle karşı-
layacaktır” dedi. 
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AZERBAYCAN GÜNEY OSETYA’DA YAPILAN SE-
ÇİMLER VE REFERANDUMUN SONUÇLARINI TA-
NIMIYOR
Azerbaycan Güney Osetya’nın bağımsızlığını ve 
9 Nisan 2017 tarihinde Güney Osetya’da yapılan 
seçimleri ve referandumun sonuçlarını tanımıyor.  
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığında yapılan açıkla-
mada, Güney Osetya meselesinin uluslararası hukuk 
kural ve ilkelerine uygun olarak çözümü için görüş-
melerin devam ettirilmesi zorunludur denildi.

TÜRKMEN PARTİLERİ KERKÜK’TE BİRLİK TOP-
LANTISI DÜZENLEDİ
Kerkük’teki Türkmen Karar Partisi’nde, Irak Türk-
men Cephesi Genel Başkanı Erşat Salihi, Türkmen 
siyasi parti başkanları, sorumluları, Türkmen millet-
vekilleri ve Kerkük İl Meclisi Türkmen Kitlesi üye-
lerinin katılımı ile geniş çaplı toplantı düzenlendi. 
Toplantıda Türkmen bölgelerindeki siyasi durum ve 
Kerkük krizi ele alındı. Toplantıda ayrıca Türkmen-
lerin haklarına sahip çıkmak için gelecekte yapılacak 
olan adımlar görüşüldü. Erşat Salihi’nin Türkiye’ye 
gerçekleştirdiği ziyaret detaylı olarak ele alındı. Sa-
lihi, Türkmenlerin birlik içerisinde olduğuna vurgu 
yaparak “Tüm Türkmen partilerinin görüşü birdir 
bayrak krizi konusunda kimse bizi ayıramaz. Ayrıca 
140. maddenin Irak anayasasında süresi bitti onun 
yerine parlamentoda çıkartılan 23. madde geldi oda 
Kerkük’ün geleceği için ortak yönetimdir.” dedi.

KIRGIZİSTAN’IN GSYİH’SI YÜZDE 3.8 ARTTI
Kırgızistan Başbakanı Sooronbay Ceenbekov’un 
Edward Gemayel başkanlığındaki Uluslararası Para 
Fonu (IMF) heyeti ile görüştü. Taraflar arasında, ül-
kenin ekonomik endekslerinin güçlendirilmesi, ban-
kacılık mevzuatının iyileştirilmesi, finans ve kredi 
alanlarında ve aynı zamanda devlet ekonomisinin 
daha sürdürülebilir gelişmesi için Hükümet’in uzun 
vadeli ve kısa vadeli görevleri konuları hakkında gö-
rüşüldü. Kırgızistan Hükûmeti ve IMF heyeti arasın-
da, adil bir vergi sistemi oluşturulması ve bütçe gi-
derlerinin optimizasyonu yoluyla yabancı yatırımları 
çekmenin ve devlet bütçesinin güçlendirilmesinin 
önemi hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. 
Başbakan Sooronbay Ceenbekov, hükûmetin ve di-
ğer hükümet organlarının aldığı eylemlerin bir sonu-
cu olarak ülkenin ekonomik göstergelerinin iyileşti-
ğinden, özellikle de ülkenin Gayrisafi yurt içi hasıla 
(GSYİH)’sinde sektörün payının arttığından mem-
nun olduğunu vurguladı.

5.ASYA OYUNLARININ MARŞI ONAYLANDI
Türkmenistan’ın 2017 Eylül ayında ev sahipliği ya-
pacağı Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya Oyun-
ları’nın Marşı onaylandı. Türkmenistan Devlet Kül-
tür Merkezi’nin Mukamlar Köşkü’nde düzenlenen 
törende Asya Oyunlarının marşını seçmek için 
toplantı düzenlendi. Bu toplantıda, Türkmenistan 
Devlet Başkanı’nın ‘İleri, ileri, sadece ileri, can 
vatanım Türkmenistan’ şarkısı 5.Asya Oyunları’nın 
marşı olarak seçildi. Toplantıya, Meclis Başkanı, 
Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları, basın ve 
kültür sektörü çalışanları, sanat dünyasının önde 
gelenleri, yazarlar, ressamlar, besteciler ve sporcular 
katıldı.

3 ASTRONOT 7 AY SONRA KAZAKİSTAN’A İNDİ
19 Ekim 2016 tarihinde Kazakistan’ın Bayko-
nur Uzay Üssü’nden Soyuz MS-02 ile fırlatılan 
3 astronot Rus astronotlar Uluslararası Uzay İstas-
yonu’nda (ISS)  bilimsel çalışmalar yürüttü.  Sergey 
Ryzhikov, Andrey Borisenko ve NASA astronotu 
Shane Kimbrough’u taşıyan kapsül Kazakistan’a 
başarılı bir şekilde indi. Jezkazgan’a 147 kilometre 
uzaklıktaki bir alana iniş yapan kapsülün güvenliği-
ni sağlamak amacıyla acil durum ekipleri de alanda 
hazır bekletildi. Uzay istasyonunda çalışan kişilerin 
sağlıklarını korumak için araştırmalar yürüten ve de-
ney yapan ekip aynı zamanda kargo gemileri tarafın-
dan teslim edilen ekipmanın montajını ve uygulama-
sını da gerçekleştirdi.
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“KATAR, AT BAYRAMI YARIŞLARININ ÖDÜL FO-
NUNA KATILMAK İSTİYOR”
Katar devleti, Türkmenistan’da At Bayramı kap-
samında düzenlenecek at yarışlarının ödül fonuna 
katılmak istediğini açıkladı. Bununla ilgili olarak 
Türkmenistan Devlet Başkanı’na Katar devletinin 
Şeyh ailesinden Şeyh Faysal bin Naser bin Hamad 
Al Tani’den mektup geldi. Şeyh Al Tani, Türkmen 
Liderine yakınlaşmakta olan At Bayramı ile kutla-
yarak, bu bayramın önemli olduğunu söyledi. Katar 
Şeyhi Türkmen Liderinin safkan Ahalteke atlarının 
korunması için büyük gayret sarf ettiğini kaydederek, 
kardeş Türkmenistan’ın Türkmenatları Devlet Kuru-
mu’na At Bayramı kapsamındaki at yarışlarında ödül 
olarak kullanılması için 500 bin dolar para gönder-
meyi planladığını açıkladı. Şeyh Al Tani, Türkmen 
Liderinin dirayetli politikası sonucunda Ahalteke 
atlarının gelecekte de bütün dünyada tanınacağına 
inancının tam olduğunu belirtti. 

RAMİL HASANOV VE JORGE CHEDİEK 
BAŞKANLIĞINDAKİ ORTAK HEYETLER, TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI 
BÜYÜKELÇİ AHMET YILDIZ’I ZİYARET ETTİ
Türk Keneşi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Ha-
sanov ve BM Genel Sekreteri’nin Güney Güney 
İşbirliği Temsilcisi ve BM Güney Güney İşbirliği 
Ofisi Direktörü Jorge Chediek başkanlığındaki ortak 
heyetler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yar-
dımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız’ı ziyaret etti.
Görüşmede Genel Sekreter Hasanov, Türk Keneşi 
ve BM Güney Güney İşbirliği Ofisi arasında geçen 
yıl imzalanan Mutabakat Zaptıyla başlatılan yakın 
işbirliği hakkında bilgi verdi. Direktör Chediek, pek 
çok değişik konuda verimli bir şekilde Türk Kene-
şi ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyduklarını 
belirtti. Toplantıda ayrıca 2017 Küresel Güney Gü-
ney İşbirliği Geliştirme EXPO ile ilgili konular da 
görüşüldü.

AZERBAYCAN YAPIMI “TUFAN” İLK MİLLİ ZIRHLI 
SAVAŞ ARACI İSTANBUL’DA TEŞHİR EDİLECEK
Türkiye’nin İstanbul kentinde düzenlenecek Ulusla-
rarası XIII. “İDEF-2017” sergisinde Azerbaycan Sa-
vunma Sanayi Bakanlığı tarafından 260 farklı ürün 
sergilenecek. Sergide ilk defa olarak bakanlığın tesis-
lerinde üretilen 8,6x70 milimetrelik “Vaşak” keskin 
nişancı tüfeği, 40 milimetrelik QP-25 lülealtı kumba-
raatanı, 12,7 milimetrelik silahla donatılmış mesafe-
den güdümlü savaş modülü, “Tufan” milli zırhlı aracı 
gibi bir takım yeni ürünler ziyaretçilere sunulacak.

KAZAKİSTAN ANTALYA’DA 2. OLDU
Kazakistan Judo Federasyonu Antalya’da gerçekleş-
tirilen Grand Prix turnuvasına Kazakistan’dan katı-
lan sporcuların 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya 
kazandığını açıkladı. Kazak Judo Millî Takımı yarış-
manın ilk gününde 2 altın madalya elde etti. Müsaba-
kaların devam eden diğer iki gününde ise Kazakistan 
2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Kafileden Ma-
rian Urdabayeva Kadınlar 63 kilo kategorisinde ve 
Maksim Rakov Erkekler 100 kiloda gümüş madalya 
kazanırken, bronz madalya kazanan isimler ise Ka-
dınlar 78 kilo kategorisinde Albina Amangeldiyeva  
ve Zarina Rayifova oldu. Ev sahibi Türkiye, 1 Altın, 
2 Gümüş ve 2 Bronz İle 4. oldu.

KIRGIZİSTAN’DA SANAYİ ÜRETİMİ İLK ÇEYREK-
TE ARTTI
Milli İstatistik Komitesi Başkan Yardımcısı Lüksina 
Tekeyeva, düzenlediği basın toplantısında, yılın ilk 
çeyreğine ilişkin sanayi üretim sonuçlarını açıkladı. 
Tekeyeva, ülkede bu yılın ilk 3 ayında sanayi üretimi-
nin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,9 artışla 
751 milyon 304 bin 376 dolar düzeyinde gerçekleş-
tiğini kaydetti. Sanayi üretimindeki artışa neden olan 
sektörlere işaret eden Tekeyeva, büyümenin, metal 
cevherleri madenciliği, rafine edilmiş petrol ürünleri, 
gıda ve tekstil sayesinde sağlandığını söyledi.
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ASTANA’DA KARAGÖZ VE HACİVAT GÖSTERİSİ

Kazakistan’ın başkenti Astana’da 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Kazakistan ve Tür-
kiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 
25. yıl dönümü dolayısıyla okul ile yetimhanelerde 
Kazakistan Türkçesiyle Karagöz ve Hacivat gölge 
oyunu sahneleniyor. Astana Yunus Emre Türk Kültür 
Merkezi Müdür Vekili Almagül İsina yaptığı açıkla-
mada, Karagöz Hacivat gölge oyununun geçen yıl 
da gösterildiğini hatırlatarak, “Çocuklar oyunu çok 
beğeniyorlar. Geçen yılki gösterilerimizden sonra 
birçok okuldan bize talep geldi ve seneye tekrar yap-
mamızı istemişlerdi.” İfadelerini kullandı. Karagöz 
ve Hacivat hakkında öğrencilere bilgi de verildiğine 
işaret eden İsina, amaçlarının iki ülke arasındaki kül-
türel bağların daha da geliştirilmesine katkıda bulun-
mak olduğunu söyledi. İsina, oyunun tanınmış Kazak 
sanatçı Oljas İbrayimov tarafından seslendirildiğine 
dikkati çekti.

MAKEDONYA’DA ARNAVUT PLATFORMUNA AR-
NAVUTLUK’TAN YORUM
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Makedonya’da 
ciddi tartışmalara yol açan Arnavut platformu hak-
kında açıklama yaptı. Platformun Makedonya’da-
ki Arnavut partilere ait olduğunu ifade eden Rama, 
Tiran’ın bu platformla hiç bir ilgisi olmadığını dile 
getirdi. Rama yaptığı açıklamada, “Tiran’a ait her-
hangi bir platform yok. Söz konusu bu platform 
Makedonya’daki Arnavut siyasi partilere ait bir plat-
formdur, biz sadece onlara destek olduk. Arnavut 
siyasi liderlerle ayrı ayrı görüşme gerçekleştirerek 
hepsinin düşüncelerini aldık. Liderler bir kağıt parça-
sı üzerinde de birleşti” ifadelerini kullandı. Arnavut 
Başbakan Rama, açıklamasında ayrıca Cumhurbaş-
kanı İvanov ve VMRO-DPMNE’nin söylediklerinin 
gerçekle özdeşleşmediğini vurguladı. Rama ayrıca 
seçim kampanyası boyunca hiçbir siyasi parti lideri 
ile görüşme kabul etmediğinin de altını çizdi.

TÜRKMENİSTAN İLE GÜNEY KORE YENİ İŞBİRLİ-
Ğİ ANLAŞMALARI İMZALADI
Türkmenistan ile Güney Kore arasındaki hükûmetler 
arası ekonomik işbirliği komisyonunun 6. toplantısı 
ve iş forumu Aşkabat’ta yapıldı. Türkmenistan heye-
tine, petrol gazdan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan 
Yardımcısı Maksat Babayev, Kore heyetine Ticaret, 
Sanayi ve Enerji Bakanı Joo Hyunghwan başkanlık 
etti. Toplantıda, ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik 
ilişkiler yanı sıra standardizasyon ve mali sistemin 
kontrolü gibi konularda görüşüldü. Ayrıca, enerji, 
hidrokarbon kaynaklar, inşaat, tarım, sağlık, ulaş-
tırma, iletişim, eğitim, bilim, spor, kültür ve turizm 
alanındaki işbirliği konuları ele alındı. Toplantı son-
rasında mutabakat zaptına imza atıldı. Ayrıca, hükü-
metler arası ekonomik komisyonunun 7. toplantısını 
2018 yılında Seul’da yapılması kararlaştırıldı. 

ÇİN’DE MÜSLÜMANLARIN YANINDA SİGARA 
İÇMEYEN MEMURA CEZA
Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde (Doğu 
Türkistan) Müslümanların yanında sigara içmeyen 
üst düzey idari memur aşırıcılıkla mücadelede 
çekingen davrandığı gerekçesiyle tenzili rütbe ile 
cezalandırıldı. Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 
resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin 
haberine göre, olay Sincan’ın Hotan vilayetinde ger-
çekleşti. Hotan’da bir kasabanın parti yöneticiliğini 
yapan Jelil Matniyaz adlı yetkili, Müslümanların 
yanında sigara içmekten imtina etmesi nedeniyle iki 
hafta önce tenzili rütbe uygulamasına maruz kaldı. 
Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde geçen ay aşırıcılığı 
önleme, dini özgürlük ve aktivitelerin kısıtlanmasını 
hedefleyen “aşırıcılıkla mücadele bölgesel düzenle-
mesi” yürürlüğe girmişti.

İSTİHBARAT ŞEFLERİ ASTANA’DA GÖRÜŞTÜ
Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi (UGK) Baş-
kanı Karim Masimov, meslektaşı Çin Toplumsal 
Güvenlik Bakanı Go Shenkum ile bir görüşme ger-
çekleştirdi. Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi, 
yapılan görüşmede tarafların terör, uluslar ötesi suç 
şebekeleri ve uyuşturucu trafiğiyle mücadele ve si-
ber güvenlik sorunlarının değerlendirildiğini açık-
ladı. Toplantıda ŞİÖ ülkeleri güvenlik servisleri 
arasında işbirliğin arttırılması konusunun incelen-
diği de ifade edildi. Görüşme sonucunda ŞİÖ’nün 
etkin alanlarında terörle mücadele konusunda se-
ferberliğin yapılması için taraflar anlaşmaya vardı. 
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İTALYA’NIN AŞKABAT YENİ BÜYÜKELÇİSİ 
GÖREVE BAŞLADI
İtalya’nın Aşkabat yeni Büyükelçisi Diego Unga-
ron göreve başladı. Türkmenistan Lideri tarafından 
kabul edilen İtalyan büyükelçi, güven mektubunu 
sundu. İtalya’nın yeni Büyükelçisi kabul ettiği 
için Berdimuahmmedov’a teşekkür etti ve İtalya 
Devlet Başkanın ve Başbakanının selamlarını ve 
iyi dileklerini iletti. İtalyan Büyükelçi, barışsever 
dış politikayı yürüten ve pozitif reformlarla gelişen 
Türkmenistan ile işbirliğini geliştirmeye İtalya’nın 
büyük önem verdiğini belirtti. Görüşmede ikili 
ilişkiler ele alındı ve bu sene Türkmenistan ile 
İtalya arasındaki diplomatik ilişkilerin 25 yıllığının 
kutlanacağı gündeme geldi.

KIRGIZİSTAN EKONOMİ BAKANI AKB TEMSİLCİ-
Sİ İLE GÖRÜŞTÜ
Kırgızistan Ekonomi Bakanı Arzıbek Kocoşev, 
Asya Kalkınma Bankası’nın (AKB) Kırgızistan Tem-
silciliği Bakanı Candice McDeigan ile bir görüşme 
gerçekleştirdi. Gerçekleşen görüşmede 2018-2019 
yılları için ülke üzerindeki iş planları operasyon ko-
nuları, bu yıl için olanaklar ve zorlukların yanı sıra 
Asya Kalkınma Bankası’nın finanse ettiği operas-
yonların statüsü konuları ele alındı. Görüşmede Ba-
kan Kocoşev Asya Kalkınma Bankasının ülkede yü-
rüttüğü çalışmaların Ekonomi Bakanlığı tarafından 
takdirle takip edildiğini belirterek, ülkede halihazırda 
2040 yılına kadar Ulusal Kalkınma Stratejisi’nin ha-
zırlandığını söyledi. Bakan, Avrasya Ekonomik Birli-
ği’ne (AEB) katılımda uyum süresinin 2020’ye kadar 
devam edeceğini ve AKB’nin bu yöndeki teknik des-
teğinin önemini vurguladı. Candice McDeigan buna 
karşılık, 2018-2019 dönemi için ülkenin İş Planının 
geliştirildiği bildirdi ve AKB projelerinin mevcut 
durumu ve bir sonraki işbirliği dönemi için planlar 
hakkında bilgi verildi.

NURSULTAN NAZARBAYEV: VATANDAŞLIKTAN 
ÇIKARACAĞIZ
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev, IŞİD terör örgütüne katılımın yasak olduğu 
Kazakistan’da, örgüte katılan Kazakistanlıların 
vatandaşlıktan ihraç edileceğini duyurdu. Cumhur-
başkanı, yurtdışına çıkarak terör ve radikal örgütle-
re katılan vatandaşların ilgili mevzuata göre Kaza-
kistan’a geri dönemeyeceğini belirterek, “Otomatik 
olarak vatandaşlıktan çıkacak. Bu gereken bir ön-
lem.” ifadesini kullandı. Nazarbayev ayrıca, Kaza-
kistan’dan IŞİD’e katılanların sayısının 500-600 kişi 
olduğunu, eski sovyet cumhuriyetlerinden 5 bine ya-
kın militanın terör örgütü safında savaştığını belirtti.
Vatandaşların terör örgütüne katılmaması için gere-
ken önlemler alınması gerektiğini söyleyen Kazakis-
tan Cumhurbaşkanı, ülkeye geri dönenler arasında 
önleyici çalışmalar yürütüldüğünü ancak olumlu so-
nuç alınamadığını ifade ederek, “Bu nedenle, onların 
eve dönüş yolunu kapatma kararı alındı.” diye konuş-
tu.

BALKANLAR ROTASI KAPALI KALMALI
Kitarovic, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de resmi 
temaslarda bulunan Macar mevkidaşı Janos Ader 
ile bir araya geldi. Kitarovic, görüşmenin ardından 
düzenlenen ortak basın toplantısında, yasa dışı sığın-
macı geçişlerini engellemek amacıyla iki ülke arası-
na örülen tel örgülere işaret ederek, bunun sığınmacı 
krizinin oluşturduğu olumsuz ortam ve iki ülke ile 
Avrupa Birliği (AB) arasındaki anlaşmazlığın sonu-
cu olduğunu savundu. Geçen yıl mart ayında sığın-
macı geçişlerine kapatılan Balkanlar rotasının kapalı 
kalması gerektiğini dile getiren Hırvat cumhurbaşka-
nı, “Balkanlar rotasının kapalı kalması, bu anlamda 
Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesi ve AB’nin sınır-
larının korunması gerektiği konusunda mutabıkız.” 
ifadelerini kullandı. Kitarovic, AB’nin dış sınırla-
rında yapılacak kontrollerin, özellikle birlik üyeleri 
Hırvatistan ile Macaristan arasındaki sınır kontrolleri 
ihtiyacını da ortadan kaldıracağını sözlerine ekledi.
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KAZAKİSTAN ORDUSUNUN SAVAŞ HAZIRLIĞI 
İYİ SEVİYEDE
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 
Savunma Bakanı Saken Jasuzakov’u kabul etti. Gö-
rüşmede Jasuzakov, Cumhurbaşkanı Nazarbayev’e 
silahlı kuvvetlerin mevcut durumu ve ordunun hedef-
lerinin uygulanmasıyla ilgili bilgi verdi. Cumhurbaş-
kanı Nazarbayev yaptığı konuşmada, silahlı kuvvet-
lerin kadro alımında olumlu dinamiğin kaydedildiğini 
belirterek, “Kışın ve yazın askeri tatbikatlar yapıldı. 
Ordunun savaşa hazırlığı iyi seviyede. Disiplinde bir 
iyileşme görünüyor.” ifadelerini kullandı. Nazarba-
yev, ordunun yeni askeri silah ve tekniklerle dona-
tılması, askerlerin sosyal güvenliğinin sağlanması, 
bölge güvenliği ve hava savunma sisteminin kalkın-
ması konularına dikkati çekti.Bakan Jasuzakov, asker 
sayısının artırıldığını belirterek, bu yıl 34 bine yakın 
askerin çağrılmasının planlandığını söyledi.

ÖZBEKİSTAN-KIRGIZİSTAN SINIRI YENİDEN 
ÇİZİLİYOR
Özbekistan’da Namangan kentinde başlayan görüş-
melerde Kırgız- Özbek sınırının belirlenmesi ve çizil-
mesi konusunda Kırgızistan ve Özbekistan heyetleri 
toplantı gerçekleştirildi. 2016 yılını Ağustos ayından 
bu yana 10 görüşme yapılmıştı. Kırgız-Özbek sınırı-
nın toplam uzunluğu 1.378 km. Bin kilometresinde 
uzlaşma olan sınırların 370 kilometresi halen tartış-
malı durumda. Kırgız-Özbek sınırı arasında 60 bel-
gesiz arsa bulunmakta. 

TÜRKPA’NIN 2017’DE OŞ ŞEHRİNDEKİ FAALİ-
YETLERİ GÖRÜŞÜLDÜ
Kırgızistan’ın güney başkenti Oş Belediye Başkanı 
Aytmamat Kadırbayev ile Türk Dili Konuşan Ül-
keler Parlamenter Asamblesi’nin (TÜRKPA) Genel 
Sekreteri Candos Asanov bir araya geldi. Kadırba-
yev ile Asanov’un görüşmesi sırasında TÜRKPA’nın 
2017 yılındaki faaliyetleri ele alındı. TÜRKPA Genel 
Sekreteri Asanov’u ağırlayan Oş Belediye Başkanı 
Kadırbayev, Kırgızistan’ın Oş şehrinin İpek Yolun-
daki önemli tarihi rolünü, kültürel ve coğrafi önemi-
ni vurguladı. Bunun yanı sıra, Oş bölgesinde çeşitli 
kültürel etkinliklerin düzenleneceğinin bilgisini aldı. 
Kadırbayev, Oş Belediyesi’nin şehirde düzenlene-
cek her türlü etkinliği destekleyeceğini ve yardımda 
bulunacağını ifade etti. 2017 yılında Kırgızistan’ın 
TÜRKPA’ya başkanlık edeceğini kaydeden Candos 
Asanov, Kırgızistan’da Ahlak, Eğitim ve Kültür Yılı 
ilan edildiği yılında çeşitli kültürel etkinliklerin dü-
zenlenmesi önemini vurguladı.

TÜRKMENİSTAN’DA İKİ BANKA GÜÇLERİNİ BİR-
LEŞTİRİYOR
Türkmenistan’ın milli bankalarından Senagat Ban-
kası  ve Garagum Bank birleşiyor. İki bankanın 
birleşme kararı, Türkmenistan Bakanlar Kurulu 
tarafından yayınlanan  “Türkmenistan” gazetesi 
aracılığı ile duyuruldu. Buna göre Garagum Bank’ın  
Aşkabat şehrindeki “Galkınış” şubesi ile Balkanabat, 
Daşoğuz, Lebap ve  Mary vilayetlerindeki şubeleri 
bir ay içinde kapanacak. Müşteriler, bu tarihten son-
raki işlemlerini Senagat Bank üzerinden yapmak zo-
runda olacaklar. Türkmenistan’da  Ziraat Bankasının 
iştiraklerinden olan Türkmen –Türk Bankası dahil 11 
banka faaliyet gösteriyordu. Birleşme kararı ile bir-
likte banka sayısı 10’a düştü.

KIRGIZİSTAN İLE İRAN, PARLAMENTOLARA-
RASI İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİNE BÜYÜK 
ÖNEM VERİYOR
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev, ül-
kede ziyarette bulunan İranlı mevkidaşı Muhammed 
Cevad Zarif ile düzenlediği basın konferansta Kırgı-
zistan ile İran arasındaki iş birliğinde parlamentola-
rarası ilişkilerin çok önemli olduğunu söyledi. Bakan 
Erlan Abdıldayev, “Bugün İranlı mevkidaşım ile bir-
likte bu konu üzerine, Kırgızistan Meclisi Başkanı 
Çınıbay Tursunbekov’un sonraki haftada İran’a ger-
çekleştireceği ziyareti ele aldık. Ülkelerimiz için ve 
yasama organlarının güçlendirilmesi açısından parla-
mentolararası ilişkiler çok önemlidir” dedi.

KIBRIS MÜZAKERELERİNDE KRİTİK DÖNEMEÇ
Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Kıbrıs sorunu-
na çözüm bulmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum 
lideri Nikos Anastasiadis tarafından yürütülen 
müzakerelerde önemli bir dönemece giriliyor. 
Liderler, nisan ve mayıs aylarının müzakereler 
açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor. 
Taraflar, 2 ay aradan sonra yarın yeniden müzakere 
masasına oturacak. Bu süreçte Kıbrıs Türk tarafının 
müzakerecisi Özdil Nami ile Rum müzakereci And-
reas Mavroyannis’i yoğun müzakere trafiği bekliyor.
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KIRGIZISTAN GRAPPLİNG AÇIK ŞAMPIYONASI 
BİŞKEK’TE YAPILDI 
Gazprom Spor Kompleksinde Kırgızistan Grapp-
ling Açık Şampiyonası “Open Championship 
Grappling ADCC Kyrgyz Republic” gerçekleştiril-
di. Şampiyonaya 150’den fazla sporcu ve 16 dövüş 
kulübü katıldı. Grappling, dövüşün tüm temsilcileri 
ile savaşmak için eşit fırsatlar veren bir dövüş ol-
duğunu kaydeden Kırgızistan Grappling ADCC Fe-
derasyonu Başkanı Kencebek Çekirov, “Şampiyona 
sadece bir gün düzenlendi. Buna ek olarak, Şampi-
yona çerçevesinde Asya ve Dünya Grappling, Karma 
Dövüş Sanatları, Sambo şampiyonlarının heyecan 
verici 15 dakikalık süper karşılaşmaları düzenlendi. 
Karşılaşmalar birisinin kazanması süreye kadar sür-
dü” dedi.

ÖZBEKISTAN’DA MESLEKI EĞITIM MERKEZLERI 
KURULACAK
Bakanlar Kurulu, 2017-2020 yıllarında ülkedeki işsiz 
vatandaşların eğitimini ve meslek edinmesini sağla-
yacak merkezlerin oluşturulmasına ilişkin programı 
onayladı.
Programa göre, 4 yıl boyunca ülkenin 11 kentinde 
mesleki eğitim merkezleri kurulacak. Çalışma Ba-
kanlığına bağlı olarak faaliyet yürütecek bu merkez-
lerde en fazla bir yıl boyunca ücretsiz mesleki eğitim 
verilecek kursiyerlere ayrıca 6 ay asgari ücret mikta-
rında burs sağlanacak.

BOSNA HERSEK’TEKİ EN ESKİ OSMANLI KÖP-
RÜSÜ YIKILMAK ÜZERE
2003 yılında Milli Anıt ilan edilmesine rağmen ka-
derine terk edilen 5 asırlık tarihi Mustafa Bey Köp-
rüsü, 1517’de Hersek Sancak Beyi Mustafa Bey 
(Mustaj-beg) tarafından yaptırılmıştı. Zarif mimari-
siyle Mostar Köprüsünü andıran tarihi yapı, Osman-
lı mimarisinin en nadide örneklerinden birini teşkil 
ediyor. Günümüzde oldukça kötü bir durumda olan 
köprünün koruma tedbiri alınmaması halinde yıkıl-
masından endişe ediliyor.

KOSOVA ORDUSU KONUSUNDA SIRPLAR İKNA 
EDİLEMİYOR
Kosova ordusunun kurulması ile ilgili Kosova Mec-
lisi’nde Kosovalı Sırpları temsil eden Sırp Listesi 
(SL) Partisi engelleyici tutumundaki kararlılığını de-
vam ettiriyor. Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi 
Sırplarla görüşmelerinde tüm imkanları kullanacağı-
nı belirtirken, analistler Sırpları sadece uluslararası 
camianın ikna edebileceğini düşünüyor. Sırbistan 
Hükümetinde Kosova Ofisi Şefi Marko Djuriç, Ko-
sova Hükümetinin Kosova ordusunun kurulması için 
anayasada değişikliğin yapılmasını Sırp Listesinin de 
onaylaması konusunda ikna edemeyeceğini söyledi.

RUSYA-KIRIM BAĞLANTISINI KURACAK OLAN 
KÖPRÜDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Rusya’yı Kırım’a bağlayacak olan köprünün en bü-
yük yapı elemanları olan gemi geçiş kemerlerinin ka-
radaki montajının yüzde 70 oranında tamamlandığı 
bildirildi. Köprünün inşaatını gerçekleştiren yapım-
cılardan biri olan Stroygazmontaj şirketinin genel 
müdür yardımcısı Leonid Rıyjenkin, her elemanın 
uzunluğunun 200 metrenin üzerinde, ağırlığının ise 4 
ile 6 bin ton arasında olduğunu aktardı. Köprünün in-
şaatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Rıyjenkin, “Kı-
rım köprüsünün gemi geçiş kemerlerinin montajına 
Kerç tarafında devam ediliyor. Şu anda 7 bin tonun 
üzerinde metal eleman montajı tamamlandı. Bu, top-
lam hacmin yüzde 70’i demek. Kemerlerin bindirile-
ceği ve denize salınacağı kızak iskelelerin yapımına 
da devam ediliyor. 500 kişinin katıldığı çalışmalar 
gece gündüz devam ediyor.” dedi.

AZERBAYCAN’DA AİLE EKONOMİSİNE TURİZME 
VE EL SANATLARINA DESTEK
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tara-
fından, Azerbaycan Cumhuriyeti Vatandaşlara Hiz-
met ve Sosyal Yenilikler Ajansı (ASAN Hizmet) iş-
birliğinde aile ekonomisine destek amacıyla önemli 
bir faaliyete imza atıldı. ASAN Hizmet bünyesinde, 
vatandaşların ekonomik ve sosyal durumlarının iyi-
leştirilmesi ve aile işletmelerinin geliştirilmesini 
amaçlayan, ABAD (Aile Ekonomisine Kolay Des-
tek) markası oluşturuldu. TİKA’nın proje teklifiyle 
halıcılık, dokumacılık, bakırcılık, seramik ve oyma-
cılık gibi daha birçok geleneksel el sanatlarının ya-
şatılması, tanıtılması ve pazara ulaşması açısından 
sanatkârlara bulunmaz bir fırsat sunan ABAD Sanat-
kârlık Merkezi kuruldu.
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NAZARBAYEV, BERDİMUHAMMEDOV İLE BİR 
ARAYA GELDİ

Resmi temaslarda bulunmak üzere Astana’ya gelen 
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov, 
Kazak mevkidaşı Nazarbayev tarafından Akorda 
Sarayı’nda resmi törenle karşılandı. İki liderin, baş 
başa görüşmelerinin ardından heyetler arası toplantı 
yapıldı. Düzenlenen ortak basın toplantısında konu-
şan Nazarbayev, son 25 yılda iki ülke arasında kar-
şılıklı anlayışın hakim olduğunu belirterek, “Ülke-
lerimiz arasında hiçbir zaman çözülmemiş sorunlar 
olmadı. İlişkileri kurduğumuzdan beri böyle devam 
ediyor. Uluslararası düzeyde Türkmenistan’ın ini-
siyatiflerini destekliyoruz ve dış siyasette iş birli-
ği yapıyoruz.” dedi. Nazarbayev, Türkmenistan’ın, 
Kazakistan’ın bölgedeki önemli ortak ve müttefiği 
olduğuna dikkati çekerek, “Eski çağlardan beri bizi 
ortak tarihi kökümüz, dilimiz ve dinimiz birleştiri-
yor. Transit ve ulaştırma, enerji ve başka alanlardaki 
iş birliğimiz gelişiyor.” şeklinde konuştu.

CARL BİLDT ÜSKÜP’TE SİYASİ LİDERLER İLE 
GÖRÜŞTÜ
Eski İsveç Başbakanı ve Avrupa Dış İlişkiler Konse-
yi üyesi Carl Bildt Üsküp’e gerçekleştirdiği ziyaret 
kapsamında ülkenin en büyük siyasi parti liderleri ile 
bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bildt ilk önce Make-
donya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) lideri Zo-
ran Zaev ile, ardından Demokratik Bütünlşme Birliği 
(DUİ) lideri Ali Ahmeti, BESA lideri Bilal Kasami 
ve son olarak Vmro-Dpmne lideri Nikola Gruevski 
ile görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı İva-
nov’un kendisi ile görüşmek istemediği sorusuna 
Bildt, “Kendisinin bizimle görüşmeyi reddettiğini 
söyleyemezsiniz, fakat bizim kendisi ile görüşme 
gibi bir niyetimiz olmadığını size içtenlikle söyle-
yebilirim. Bundan çok daha önemli siyasi güçler ile 
görüşmelerimiz var, buraya Cumhurbaşkanı ile gö-
rüşmeye gelmedik” cevabını verdi.

KIRGIZİSTAN’IN AEB’YE KATILIMI ÜLKE EKONO-
MİSİNİN BÜYÜMESİNE OLUMLU ETKİ SAĞLADI
Rusya’nın başkenti Moskova’da Avrasya Ekonomik 
Komisyonu (AEK) temsilcilerinin katılımıyla Kırgı-
zistan Meclisi ve Rusya Federasyonu Federal Mec-
lisi arasında düzenlenen Parlamentolararası İşbirliği 
Komisyonu toplantısında Avrasya entegrasyonu-
nun Kırgızistan ekonomisine olumlu etki sağladığı, 
toplantı katılımcıları tarafından kaydedildi.

RUSYA’NIN EN POPÜLER GASTRONOMİ TURLA-
RININ YOLU KAZAN’DAN GEÇİYOR
Turistik veri analiz ajansı Turstat, Rusya Federasyo-
nu’nun en popüler gastronomik gezi güzergahlarını 
açıkladı. Kazan da bu listenin en başlarında yerini 
aldı. Tataristan başkenti son yıllara gözde turizm des-
tinasyonu olurken, bundan Tatar mutfağının zengim-
liği de büyük tol oynuyor.

KIRGIZİSTAN’DA DARBE PLANI DAVASI KARARI
Kırgızistan’da mahkeme, iktidarı ele geçirmeye ça-
lıştıkları iddiasıyla bir yıl önce gözaltına alınan ve tu-
tuklu yargılanan 3 sanık hakkındaki kararını açıkladı.
Bişkek Pervomay ilçe Mahkemesinde, basına kapa-
lı olarak görülen davada, ülkenin devrik liderlerden 
Askar Akayev’in yakınlığı ile bilinen ve eski Devlet 
Sekreteri Dastan Sarıgulov, enerji uzmanı Ernest Ka-
rıbekov, eski Celalabad Valisi Bektur Asanov ve Çın-
dık Partisi kurucusu ve eski milletvekili Kubanıçbek 
Kadırov “iktidarı ele geçirmeye teşebbüs ve güvenlik 
birimlerine mukavemetten” suçlu bulundu.

TÜRKMENİSTAN İLE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ 
HIZ KAZANDI  
Avrupa Birliği’nin Orta Asya Stratejisinin kabulünün 
10. yılında Türkmenistan ile Avrupa Birliği arasın-
daki ikili ve bölgesel ilişkiler, Aşkabat’ta düzenle-
nen seminerde ele alındı. Yıldız otelindeki semine-
re, Avrupa Birliği (AB) Orta Asya Özel Temsilcisi 
Peter Burian, AB Türkmenistan Temsilcisi Lubomir 
Frebort, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin Aşkabat bü-
yükelçileri, Türkmenistan bakanlık ve kamu kuruluş 
temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Seminerde, 
Türkmenistan ile AB arasındaki çeşitli alanlardaki 
işbirliği konuları ele alındı. AB Özel Temsilcisi Peter 
Burian yaptığı konuşmasında, AB Orta Asya Strate-
jisi kapsamında Türkmenistan ile ilişkilerin devam 
ettirildiğini kaydetti. Türkmenistan Hükûmeti’nin 
reformlarına destek verdiklerini kaydeden Burian, bu 
reform süreci kapsamında Türkmenistan ekonomisi-
nin çeşitlendirildiğini, yabancı yatırımcılar için iyi 
koşulların oluşturulduğunu söyledi.  
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ÖZBEKISTAN, PARİS İKLİM ANLAŞMASI’NI 
İMZALADI
Özbekistan’ın ABD Elçisi Bahtiyar Gulamov, New 
York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde 
Özbekistan adına Paris İklim Anlaşması’nı imzaladı. 
BM Hukuk İşleri Ofisi Vekili Santiago Villalpan-
do’nun da katıldığı imza töreninde, Paris Anlaşma-
sı’nın dünyadaki tüm ülkeleri ortak amaç çevresinde 
bir araya getirdiği belirtildi ve karbon emisyonlarının 
azaltılması konusunda pozitif sonuçlara ulaşılması-
nın her ülke için önemli olduğu vurgulandı.

AZERBAYCAN, DAĞLIK KARABAĞ IÇIN DESTEK 
ISTEDI
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, 
gelecek yıl Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatın-
da (AGİT) dönem başkanı olacak İtalya’nın, Dağlık 
Karabağ sorununun aşılması için mümkün olanı ya-
pacağına inancını dile getirdi. İtalya ile Azerbaycan 
arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 25. 
yıl dönümü dolayısıyla İtalya’ya resmi ziyarette 
bulunan Memmedyarov, İtalyan mevkidaşı ile Ro-
ma’daki bakanlık binasında görüştü. İki bakanın 
görüşmesinde, siyaset, ekonomi, bilim, kültür ve 
teknoloji alanlarındaki ilişkiler, Trans-Adriyatik 
Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TAP), uluslararası 
meseleler ve Azerbaycan-AB ilişkileri ele alındı.
Görüşmeden sonra açıklama yapan ev sahibi bakan 
Alfano, Azerbaycan ile İtalya’nın ikili ilişkilerinin 
son derece iyi olduğunu belirterek, “İtalya, doğal gaz 
ve petrol gibi ham maddelerde Bakü’nün geleneksel 
müşterisi konumunda.” ifadesini kullandı.Alfano, 
yapımına başlanan ve Türkiye-Yunanistan sınırından 
İtalya’ya ulaşacak TAP’ın önemine vurgu yaptı.

KAZAKİSTAN’DA IŞİD YANLILARINA EŞ ZA-
MANLI OPERASYON
Millî Güvenlik Komitesi’nden (KNB) yapılan yazılı 
açıklamaya göre, Aktöbe ve Güney Kazakistan Eya-
letleri’nde İçişleri Bakanlığı’nın özel birimleri ile 
gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 4 radikal 
dinci grubun 11 üyesi göz altına alındı. Şüpheli 
şahısların Kazakistan’da yasaklanan Irak Şam İslam 
Devleti (IŞİD) terör örgütü bildirisini dağıtma ve 
örgütün propagandasını yapma gibi suçlar işlediği 
tespit edildi.

KIRGIZİSTAN 2019 ASYA ŞAMPİYONASI İÇİN 
BAŞVURU YAPTI
Kırgızistan Tekvando Federasyonu, 2019 Asya Şam-
piyonası ev sahipliği için resmi adaylık başvurusunu 
yaptı. Bunun hakkında Kırgızistan Tekvando Fede-
rasyonu Başkanı Eduard Hegai, “2019 yılında Asya 
Şampiyonasını Isık-Göl’de düzenlemeyi planlıyo-
ruz. Bu nedenle, Kırgızistan’da bu yarışmanın dü-
zenlenme düzeyini değerlendirmesi ve izin vermesi 
için Uluslararası Tekvando-ITF Başkanı Choi Zhung 
Hwa’yı ülkemize davet ettik” dedi.

KIRGIZİSTAN MECLİSİ BAŞKANI İLE TÜRKME-
NİSTAN BÜYÜKELÇİSİ ARASINDA GÖRÜŞME

Kırgızistan Meclisi Başkanı Çınıbay Tursunbekov ile 
Türkmenistan’ın Kırgızistan Büyükelçisi Shadurdy 
Meredov arasında bir görüşme gerçekleşti. Türk-
menistan ile dostane ilişkilerin geliştirilmesi, Kırgı-
zistan dış siyaset faaliyetlerinin öncelikli yönlerinin 
biri olduğuna vurgu yapan Kırgızistan Meclisi Baş-
kanı Tursunbekov, “Kırgız tarafı, Türkmenistan ile 
karşılıklı güven ve birbirlerinin menfaatlerine saygı 
temelinde dostane ilişkilerinin geliştirilmesine özel 
önem veriyor” dedi ve ülkeler arasındaki diyalogun 
güçlendirilmesi için ön koşulların olduğunu sözlerine 
ekledi.
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NAZARBAYEV, EXPO-2017 HAZIRLIKLARINI YE-
RİNDE İNCELEDİ
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 
hazırlıkları devam etmekte olan EXPO 2017 fuarı 
kompleksini ziyaret ederek, gelinen son aşamalarla 
ilgili görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyareti sırasında 
Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Başbakan Bakıtjan Sa-
gintayev, Cumhurbaşkanı İdaresi Başkanı Adilbek 
Jaksıbekov, EXPO-2017 Başkanı Ahmetjan Yesi-
mov ve Astana Valisi Aset İsekeşev’in eşliğinde son 
hazırlıklarla ilgili detaylı bilgi aldı.

ATAMBAYEV’DEN KENTSEL GELİŞME ALANIN-
DA YASALLIĞIN SAĞLANMASI TALİMATI
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, 
ülke Başsavcısı İndira Coldubaeva’yı kabul etti. Top-
lantıda, ülke başkanı Bişkek şehrinde mimarlık ve 
kentsel planlama alanındaki mevzuata uyum denet-
lemesine ilişkin devam eden çalışma hakkında bilgi-
lendirildi. Başsavcı’ya, cumhuriyetin normatif yasal 
işlemlerine uygun değişiklikler başlatarak mevzuat-
taki boşlukları doldurmak amacıyla, denetim organı 
tarafından bu alandaki yolsuzluk risklerini ortadan 
kaldırmak için kapsamlı bir çalışmalar yapıldığını 
bildirdi. İndira Coldubayeva, başkentte yasadışı ola-
rak kurulan sermaye ve küçük nesneleri söktüğünü 
ve bu kategorideki daha önce başlatılmış tüm ceza 
davalarının bir envanteri yürütülmekte olduğunu 
belirtti. Başsavcı’nın verdiği haberleri dinledikten 
sonra, ülke başkanı Atambayev, Başsavcılığa önce-
likle ülkenin başkentinde kentsel gelişim alanında 
yasallığın sağlanmasıyla ilgili talimatlar verdi.

BÜYÜK TATAR ŞAİRİ ABDULLAH TUKAY, 130.
YAŞ GÜNÜNDE TÜRKİYE’DE DE ANILDI
Türk Dünyası’nın önemli şairlerinden, Tataristan ede-
biyatının simgesi Abdullah Tukay, doğumun 130. yı-
lında Topkapı Türk Dünyası’nda, bir programla anıldı. 
Tatar edebiyatı ve dilinin babası kabul edilen ve he-
nüz 27 yaşındayken hayata veda eden Tatar milli şairi 
Abdullah Tukay’ın 30. doğumgünü dolayısıyla, İBB 
Kültür A.Ş. ve İdil Ural Türkleri Derneği tarafından 
düzenlenen anma programı,  Kültür A.Ş. Genel Mü-
dürlüğü’nde gerçekleşti.

“KIRGIZİSTAN VE JAPONYA ARASINDAKİ HAVA 
İLETİŞİMİNİN OLMAMASI, TURİSTLER İÇİN BÜ-
YÜK ENGEL”
JICA uzmanı Ichiro Kumakiri, Kırgız-Japon diplo-
matik ilişkilerinin kuruluşunun 25. yıldönümüne it-
haf edilen programda Japonya’nın Kırgızistan turiz-
mine ilgi gösterdiğini belirtti. JICA uzmanı, “Ancak, 
Japon turistlerinin sayısının Kırgızistan’da artması-
nı engelleyen birkaç engeller vardır. Örneğin, hava 
iletişiminin olmaması, ülke hakkında dünya arenada 
reklamın yapılmaması ve bilgi yetersizliğidir. Japon-
ya’da Kırgızistan hakkında çok az biliyorlar, bilenler 
ise doğrudan hava yollarının olmadığından dolayı 
gelemiyor” diye konuştu.

ÖZBEKİSTAN, TACİKİSTAN’A OTOMOBİL 
İHRACATINA BAŞLIYOR
Tacikistan başkenti Duşanbe’de gerçekleşen Ta-
cikistan-Özbekistan Ortaklık Zirvesi kapsamında 
Özbekistan’dan Amerikan General Motors ortaklı 
Asake Otomobil Fabrikası’nda üretilen otomobilleri 
Tacikistan’a ihraç edilmesi hususunda anlaşma imza-
landı. Özbek binek otomobillerini Tacikistan’a ihra-
catını ele alan anlaşma ‘Özavtosanoat’ (Özbekistan 
otomobil sanayi) Birliği ve Tacikistan’ın “Lesinvest” 
hem de “Tojmotors” şirketleri arasında imzalandı.

BOLGAR İSLAM AKADEMİSİ, ŞAYMİYEV’IN EME-
ĞİYLE YÜKSELİYOR
Tataristan’ın tarihi Bolgar kentinde Bolgar İslam 
Akademisi ve onun yanında bulunan “Kol Gali” 
Otelinin inşaatı sona doğru yaklaşıyor. İnşaat 
faaliyetlerini yerinde inceleyen Tataristan’ın Birinci 
Cumhurbaşkanı ve “Vozrojdeniye” Cumhuriyet Fonu 
Başkanı Mintimer Şaymiyev, “Tataristan’da ilk defa 
Bolgar dönemi tarihi hamamlar örnek alınanan ve ta-
rihi yapıya uygun olan bir proje hayata geçiriliyor” 
dedi.
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KIRGIZİSTAN’DA KİTAP GÜNÜ
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki Kurmancan Dat-
ka adını taşıyan meydanda Kitap Günü “Biblioka-
ravan” (Kütüphane kervanı) adıyla program düzen-
lendi. Etkinliğe, Kırgızistan Kültür, Enformasyon 
ve Turizm Bakan Yardımcısı Farhad Bekmambetov, 
Eğitim ve Bilimler Bakan Yardımcısı Abubakir Cura-
yev, ABD’nin Kırgızistan Büyükelçisi Sheyla Gwalt-
ney ve öğrenciler katıldı. Kitap Günü etkinliğinde 
konuşma yapan ABD Büyükelçisi Gwaltney, “Bu 
etkinliğe katılmaktan gurur duyuyorum. Kırgızistan 
ile ABD 25 yıldan beri işbirşiği yapıyor, ve biz ara-
mızdaki ilişkileri takdir ediyoruz. ABD Hükûmeti, 
Kırgızistan Eğitim ve Bilimler Bakanlığı ve ülkenin 
kütüphaneleri ile çok yıldan beri iş birliği yapıyor. 
Bugün burada başlattığımız American Corner’daki 
karavanın tüm dünyayı atlayacağına umut ederim” 
diye konuştu.

TACİKİSTAN’IN DIŞ TİCARET HACMİ İLK  
ÇEYREKTE 775,7 MİLYON DOLAR OLDU
Tacikistan’da yılın ilk 3 ayında ülkenin dış ticaret 
hacmi 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,3 
azalarak 775,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ta-
cikistan’ın ihracat hacmi ilk çeyrekte geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 16,9 artarak 230,1 milyon 
dolara ulaşırken, söz konusu artışta mineral ürünler 
ihracatındaki yükseliş etkili oldu. Ülkenin ithalat 
hacmi ise yüzde 19,4 azalarak yılın ilk 3 ayında 545,6 
milyon dolara geriledi. Söz konusu dönemde ülkeye 
ithal edilen kimya sanayi, makine, teçhizat ve tıbbi 
cihazlar hacminde belirgin ölçüde azalma meydana 
geldi. Bu yılın ilk çeyreğinde Tacikistan’ın en büyük 
ticari ortakları arasında 221 milyon dolar ile Rusya 
ilk sırada gelirken, Rusya’yı 193 milyon dolar ile 
Kazakistan ve 84 milyon dolar ile Çin izledi. Taci-
kistan’ın dış ticaret hacmi, geçen yıl 3 milyar 929,6 
milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

KAZAKİSTAN’DA “TÜRKSOY 14. FOTOĞRAFÇI-
LAR BULUŞMASI”
Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamın-
da Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) 
Fotoğrafçılar Buluşması’nın 14’üncüsü Kazakistan’ın 
Türkistan kentinde gerçekleşti. TÜRKSOY’dan ya-
pılan yazılı açıklamada, Halk Sanatlar Merkezi’nde-
ki buluşmanın açılışına Güney Kazakistan eyaleti-
nin Vali Yardımcısı Ulasbek Sadibekov ile Türkiye, 
Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, 
Azerbaycan ve Tataristan’dan 16 fotoğraf sanatçısı-
nın yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı bildirildi.

KAZAKİSTAN’DA TÜRK DÜNYASI TİYATRO  
FESTİVALİ

Kazak yönetmen Jumat Şanin’in doğumunun 125. 
yıl dönümü dolayısıyla Kazakistan’ın Türkistan ken-
tinde Uluslararası Türk Dünyası Tiyatro Festivali 
düzenlendi. 3 gün süren festivale Türk devletlerin-
den 300’den fazla tiyatro oyuncusu katıldı. Güney 
Kazakistan Eyaleti Valiliğinden yapılan açıklamada 
festivalin amacının Türk dili konuşan ülkeler arasın-
daki kardeşlik ve dostluk bağlarını pekiştirmek, Türk 
kültürünü gelecek nesillere aktarmak, profesyonel 
sanatın tanıtımını yapmak ve Türk Dünyası Tiyatro-
ları Konseyinin toplantısını düzenlemek olduğu vur-
gulandı.

BATI BALKANLAR FONU’NA DONANIM DESTEĞİ
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ( TİKA), Ge-
nel Sekreterliği Arnavutluk’un başkenti Tiran’da bu-
lunan Batı Balkanlar Fonu’na donanım desteğinde 
bulundu. Batı Balkanlar Fonu ofisinde gerçekleşen 
teslim töreninde Arnavutluk Dışişleri Bakan Yar-
dımcısı Halil Hyseni, Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi 
Hidayet Bayraktar, TİKA Tiran Koordinatörü Eyüp 
Yavuz Ümütlü, Batı Balkanlar Fonu’nun Genel Mü-
dürü Gjergj Murra ve basın mensupları katıldı. Tö-
rene katılan Arnavutluk Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Hyseni ve T.C. Tiran Büyükelçisi Bayraktar TİKA 
tarafından verilen desteğin önemli ve anlamlı oldu-
ğunu ifade ettiler. TİKA Tiran Koordinatörü Ümütlü, 
yaptığı açıklamada, kuruma destekte bulunmaktan 
duydukları memnuniyeti dile getirdi.  Batı Balkanlar 
Fonu’nun bölgedeki 6 ülkenin bir araya gelmesiyle 
oluşturulmuş önemli bir kurum olduğu ifade eden 
Ümütlü “Yeni kurulmuş bir fon. Bölgenin bir arada 
çalışma kültürünün gelişmesi, insanların birbirlerini 
daha yakından tanıması, bölgede barışın ve bera-
ber iş birliğinin arttırılması ile ilgili pek çok açıdan 
önemli işlere imza atabileceğini düşündüğümüz bir 
fon.” dedi.
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TİKA’NIN TARIMSAL KALKINMA PROGRAMI  
KOSOVALI BOŞNAK AİLELERİ SEVİNDİRDİ
Kosova’da 2004 yılından bu yana faaliyet gösteren 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlı-
ğı’nın (TİKA) Kosova için başlattığı “Tarımsal Kal-
kınma Programı” kapsamındaki projeler tüm Kosova 
toplumunu kucaklamaya devam ediyor. Mamuşa’da 
Türk çiftçileri, Mitroviça’da Arnavut çiftçileri mo-
dern tarım alet ve makineleri ile intansif tarıma ge-
çirerek kaliteli tarımsal üretimi çiftçi birlikleri ile 
arttırmaya ve sosyal dayanışmanın oluşmasına katkı 
sağlayan TİKA, Kosova’nın güneybatısında Reçana 
Bölgesinde Boşnak aile işletmelerini çiftçi birlikleri 
ile birlikte hayvansal üretimi, et ve süt verimi yüksek 
simental gebe düve desteği ile arttırmaya çalışıyor. 
Yaklaşık 12.000 Kosovalı Boşnak toplumunun yaşa-
makta olduğu Reçena Bölgesinde proje kapsamında 
hayvancılıkla uğraşan 100 aileye TİKA tarafından 
birer adet gebe düve ve bir ay yetecek yem desteğinde 
bulunuldu.

TİKA’DAN KAZAKİSTAN’A GERİ DÖNÜŞÜM  
EĞİTİMİ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tara-
fından Kazakistan’da kamu kurumları bünyesinde 
geri dönüşüm alanında hizmet veren ROP Operatör 
kurumu çalışanlarına çevre koruma ve atık yönetimi 
alanlarında eğitim programı düzenlendi. Kazakistan 
genelinde faaliyet gösteren tüm geri dönüşüm firma-
larını izleme, değerlendirme ve raporlama sorum-
luluğu olan ROP Operatör Firması yönetici heyeti 
için düzenlenen programda, Türkiye’de belediye ve 
ambalaj atıklarının yönetimi ile ilgili olarak bilgi ve 
tecrübe paylaşımı gerçekleştirildi.

BOSNA’DA SAVAŞIN YOK ETTİĞİ ARNAVUDİYE 
CAMİSİ’NE ‘VAKIF’ DESTEĞİ
Bosna Hersek’teki savaşta yok edilen 16 camiden 
biri olan Arnavudiye Camisi, Vakıflar Genel Mü-
dürlüğünce yürütülecek rekonstrüksiyon çalışmaları 
kapsamında aslına uygun olarak yeniden yapılacak.

AŞKABAT’TA ASYA AĞIR ATLETİK FEDERASYO-
NU KONGRESİ YAPILDI  

Bugün Aşkabat’ta Asya Ağır Atletik federasyonunun 
kongresi yapıldı. Kongrede 23-29 Nisan tarihlerinde 
Olimpik köyünde gerçekleştirilecek Asya Ağır Atle-
tik şampiyonası ele alındı. Türkmenistan’da ilk defa 
yapılan bölgesel yarışa Japonya’dan, Çin’den, Güney 
Kore’den, Kuzey Kore’den, Oman’dan, Kuveyt’ten, 
Suriye’den ve diğer ülkelerden gelen 200 sporcu ya-
rışacak. Toplam 30’dan fazla ülkeden gelen sporcular 
yarın birincilik için ter dökecek. Kongreyi Türkme-
nistan Milli Ağır Atletik Federasyon Başkanı Berdi-
niyaz Matiyev açtı. Daha sonra söz alan Uluslararası 
Ağır Atletik Federasyonu Başkanı Tomos Ayan, 
Olimpik Köyünün kalitesinin çok iyi olduğunu be-
lirtti. Asya Ağır Atletik Federasyonu Başkanı Mu-
hammed Yusuf Al Mana ise, ağır atletik spor türünün 
Türkmen Liderinin girişimi ile ilk defa Asya Oyunla-
rı yarışlarının listesine dâhil edildiğini ifade etti.

DUBAİ’DE AŞKABAT2017 OYUNLARI HEYECANI
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde Ka-
palı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya Oyunları’na 150 
gün kalması dolayısıyla kültür etkinliği düzenlendi.  
Programa, BAE’deki yabancı misyon şefleri, BAE 
spor federasyon yetkilileri, BAE’deki Türkmen va-
tandaşları ve Dubai halkı katıldı. Kültür programı 
BAE Aşkabat Büyükelçiliği ile Türkmenistan Kültür 
Bakanlığı ve Türkmenistan Devlet Spor Komitesi ta-
rafından organize edildi. Asya Oyunları’na yapılan 
hazırlıkların ve Türkmenistan’ın başarılarının anla-
tılması amacıyla düzenlenen açık hava programında, 
Asya Oyunları le ilgili görsel şov düzenlendi ve ar-
dından Türkmen sanatçıları sahne aldı. Galkınış folk-
lor ekibi gösterilerini sundu, ülkenin tanınmış şarkı-
cıları Züleyha Kakayeva ve Atacan Berdiyev şarkılar 
seslendirdi. Ayrıca, Türkmenistan karate milli takımı 
gösterilerini sundu 
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IRAK TÜRKMEN CEPHESİ 22 YAŞINDA
Irak Türkmen Cephesi, kuruluşunun 22. yıl dö-
nümü dolayısıyla Kerkük’teki Musalla Spor 
Kulübü’nde büyük bir halk katılımı ile kut-
lama töreni düzenledi. Kutlama töreni, Türk-
men şehitlerin ruhuna fatiha suresi okunarak ve 
Türkmen milli marşının okunması ile başladı. 
Kutlama törenine Irak Türkmen Cephesi Genel Baş-
kanı Erşat Salihi, Irak Tükmen Cephesi önceki dö-
nem Başkanı ve Kürdistan Adalet Bakanı Sinan Çe-
lebi, Adalet Bakanlık Müsteşarı Dr. Soran Şükür, Irak 
Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı ve Kerkük Mil-
letvekili Hasan Turan, Irak Türkmen Cephesi Türki-
ye Temsilcisi Dr. Hicran Kazancı, üst düzey yetkilile, 
Kerkük ve diğer illerdeki ITC sorumluarı ve üyeleri 
katıldı.

AP KAŞGAR ŞEHRİ HAKKINDAKİ KORUMA  
KARARINI KABUL ETTİ
Avrupa parlamentosunun Strasburg’da düzenlemiş 
olduğu genel oturumunda alınan bir kararla Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin yıkılması yönünde karar aldığı ta-
rihi Kaşgar şehrini koruma altına alan karar kabul 
edildi. Kaşgar şehrini koruma altına alan kararla 
2000 yıldan fazla bir zamandır bu bölgenin ve ipek 
yolunun merkezi olması her dinin, medeniyetin ve ta-
rihi ticaret yolunun bulunduğu bu bölgenin, dünya ve 
insanlık medeniyetinin unutulmaz bir parçası oldu-
ğu vurgulandı. Ayrıca Çin devletinin 2 yıldır yıkmak 
için her türlü siyasi kampanyayı uygulaması ve bölge 
halkını göçe zorlaması da kınandı.

KOSOVA’DAN ARNAVUTLUK’LA BİRLEŞMEYE 
DESTEK
Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Avrupa Bir-
liği’nin Kosovalılara kapısını kapaması durumunda 
bölgede tüm Arnavutların birlikte bir alanda yaşaya-
caklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi’nin 
bu tepkisi, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın Bal-
kanlar’ın AB üyeliğinin zayıflaması halinde Arna-
vutluğun Kosova ile birleşmesinin dışlanamayacağı 
açıklamasının ardından geldi. Cumhurbaşkanı Has-
him Thaçi, Hür Avrupa Radyosu’na verdiği demecin-
de, AB’nin ister Kosova ister de Batı Balkanlar iliş-
kilerinde entegrasyon vizyonuna sahip olmadığını ve 
Batı Balkan ülkelerini kapsayacak şekilde genişleme 
sürecine de liderlik yapamadığını ifade etti.

KERKÜK DE IKBY’NİN ‘BAĞIMSIZLIK REFERAN-
DUMUNA’ KATILACAK
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut 
Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi 
(KDP) Kerkük Sorumlusu Selah Delo, IKBY için 
yapılacak bağımsızlık referandumun Kerkük kentini 
de kapsadığını belirtti. IKBY’de bu yıl gerçekleştiril-
mesi planlanan “bağımsızlık referandumunun” Ker-
kük’ü de kapsaması için Kürt siyasi partiler KDP’nin 
Kerkük parti merkezinde bir araya geldi. KDP ile si-
yasi çatışma içerisinde olan ve IKBY’de muhalefetin 
başını çeken Goran Hareketi, söz konusu toplantıyı 
boykot ederek katılmadı. Kerkük’ün çok etnik bir 
yapıya sahip olduğunun farkında olduklarının altını 
çizen Delo, “Kürtlerin dışında, Türkmen, Arap ve 
Hristiyanlar da bu kentte yaşıyor. Bu özelliğinden 
dolayı birlikte yaşam kenti olarak da tanımlanıyor. 
Kürtler olarak diğer etnik grupları ihmal etme gibi 
bir niyetimiz yok.” dedi. KDP Politbüro Üyesi Roj 
Nuri Şaweys ise daha önce “Kerkük İl Meclisi de ya-
pılacak bağımsızlık referandumuna katılma talebinde 
bulundular ve biz de olumlu karşıladık. Bu da onların 
doğal hakkıdır.” açıklamasını yapmıştı.

TAŞKENT’TE ÖZBEKİSTAN-UMMAN SİYASİ   
İSTİŞARE TOPLANTISI
Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve 
Umman Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Badr bin 
Hamad al Busaidi başkanlığında düzenlenen toplan-
tıda, iki ülke arasındaki işbirliğinin durumu ve pers-
pektifleri ile tarafları ilgilendiren güncel ve bölgesel 
meseleler ele alındı. Siyasi istişarelerde, Özbekis-
tan-Türkmenistan-İran-Umman ulaşım koridoru da-
hil iki ülke arasındaki ulaşım ve taşımacılık alanın-
daki işbirliği konusu detaylı olarak gözden geçirildi.
Özbekistan’dan yabancı şirketlere vergi imtiyazı 
Özbekistan hükûmeti yabancı sermayeli üretim 
şirketlerine bazı vergi imtiyazları tanıdı. 
Özbekistan’da 1998 yılında kabul edilen Yabancı 
Yatırımlar Yasasında yapılan değişikliğe göre, 
yabancı sermaye ile yeniden üretim şirketi olarak 
kurulacak işletmeler, vergi ödemelerini 5 yıl boyunca 
kuruldukları tarihte yürürlükte olan oranlarda ödeme 
hakkına sahip olacak. Söz konusu imtiyaz gümrük 
ödemeleri, arazi, su ve yer altı kaynaklarını kullanım 
vergileri için uygulanmayacak.
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BULGARİSTAN OKULLARINDA HELAL GIDAYA 
ONAY ÇIKTI
Kırcaali İdare Mahkemesi, Müslüman ailelerin ço-
cuklarına okullarda İslam dininde helal olan yiyecek-
lerle beslenmesine imkan verilmemesinden dolayı 
ayrımcılık uygulandığı yönündeki şikayetini haklı 
buldu. Mahkeme, Ayrımcılıktan Koruma Komisyo-
nu’nun bunun ayrımcılık olmadığı yönündeki kararı-
nı iptal etti. Beş üyesinin katılımıyla gerçekleştirdiği 
oturumda aldığı kararda komisyon, dine göre bes-
lenme rejimi uygulanmasının genel çıkarlara aykırı 
gelmediği durumlarda korunabileceğini belirtmişti. 
Sağlıklı ve tam eğitimli bir nesil yetiştirmenin böyle 
bir kamu çıkarı olduğu, çocukların anaokullarına ve 
okullara gittiği durumlarda onların yetiştirilmesini ve 
terbiye edilmesini sağlayan kurumların olduğu belir-
tilmişti.

TACİKSTAN, İRAN’IN ŞANGAY İŞBİRLİĞİ 
ÖRGÜTÜ’NE GİRMESİNİ İSTEMİYOR

Kazakistan başkentı Asta-
na’da düzenlenen Şanghay 
İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışiş-
leri Bakanları Konseyi’nin 
olağan toplantısında Hin-
distan ile Pakistan’ın örgü-
te üyelik süreci görüşüldü. 
Kazakistan Dışişleri Bakanı 

Kayrat Abdrahmanov’un, Hindistan ve Pakistan’ın 
tam üyelik sürecinin Haziran ayında gerçekleşecek 
ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi’nde tamamlanacağını 
bildirdiği toplantıda, örgütün gözlemci satüsüne sa-
hip ülkelerden İran’ın ŞİÖ’ye üyeliği konusuna örgüt 
üyelerinden Rusya ve Kazakistan’ın olumlu baktığı 
belirtilmişti. Rus İzvestiya Gazetesi’nde Astana’da 
gerçekleşen Dışişleri Bakanları Konseyi ile ilgili 
kaleme alınan yazıda ŞİÖ’nün yeni üyeleri ve üye 
adaylarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Yazıda 
ayrıca, İzvestiya’nın Rus heyetindeki kaynağına da-
yandırdığı bilgiye göre, Tacikistan dışında ŞİÖ üyesi 
tüm ülkelerin İran’ın örgüte üye olmasından yana ol-
duğu belirtildi. Zamanında Tacik radikal İslamcı mu-
halefet liderlerinden birinin ülkede sığınmasına izin 
vererek geri iade etmemesinden dolayı Duşanbe’nin 
Tahran’dan rahatsız olduğunu bildiren kaynak, Tacik 
yetkililerin Tahran’ın bugünkü Tacikistan yönetimin 
pozisyonunu zayıflatmak için çalışma yürüttüğünü 
iddia ettiğini ve bunun gerçekle bağdaşmadığını bil-
dirdi.

TRUMP, KAZAKISTAN ILE ILIŞKILERIN GENIŞLE-
MESINDEN YANA
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazı-
lı açıklmaya göre, ABD Büyükelçiliği görevine 15 
Şubat’ta başlayan Yerjan Kazıhanov, Beyaz Saray’da 
düzenlenen törende ABD Başkanı Donald Trump’a 
güven mektubunu takdim etti. Kabulde konuşan 
Büyükelçi Kazıhanov, Trump’a Kazakistan Cum-
hurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in selam ve iyi 
dileklerini iletti. Kazıhanov ayrıca, iki ülke arasında 
siyasi, ticari, ekonomik, yatırım, hukuki, kültürel ve 
insani alanlar olmak üzere tüm alanlardaki stratejik 
ortaklığın büyüyerek devam ettiğini kaydetti. Donald 
Trump, bağımsızlığını ilan ettiği günden bu yana 
Kazakistan’ın kaydettiği ilerleme ile uluslararası ve 
bölgesel güvenliğe katıkısını takdirle ifade etti. ABD 
Başkanı, Kazak-Amerikan ilişkilerinin genişleme-
sinden yana olduğunu söyleyerek, önümzüdeki yaz 
Astana’da düzenlenecek olan EXPO 2017 fuarına 
desteğini de belirtti.

ÖZBEKISTAN RUSYA’DA 5 YENİ KONSOLOSLUK 
AÇMAYI PLANLIYOR
Özbekistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Javlon Va-
habov, 2017-2021 Özbekistan’ı Geliştirme Eylemler 
Stratejisi’nin uygulanmasında dönemsel sonuçlar ile 
ilgili yapılan konferansta, ülkesinin Rusya’da 5 yeni 
konsolosluk açmayı planladığını açıkladı. Rusya’da 
şu anda sadece Moskova ve Novosibirsk şehirlerinde 
Özbekistan konsoloslukları bulunduğuna dikkat çe-
ken Bakan Yardımcısı, bunun Rusya’da çok sayıda 
bulunan Özbek vatandaşlarına yeterli hizmet imkânı 
sağlayamadığını belirtti.

NAZARBAYEV’DEN AVRASYA KALKINMA BAN-
KASI’NA TENGE İLE KREDİ VERME ÇAĞRISI
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 
Avrasya Kalkınma Bankası’nın (EDB) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Dmitriy Pankin’i kabul etti. Pankin’in 
Kazakistan Cumhurbaşkanı’na bankanın faaliyetle-
riyle ilgili rapor sunduğu görüşmede, kuruluşun  kal-
kınma perspektifleri ve öncülükleri de ele alındı.
Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Pankin’e EDB’nin asıl 
amaç ve görevleri hatırlatarak, entegrasyon proje-
lerine finansman sağlanmasının önemini vurguladı. 
Nazarbayev, “Banka, transit ve altyapı, su, tarımda 
ortak projeleri eş finansman sağlayabilir. Tüm katı-
lımcı ülkelerde çalıştırılacak projelerde. Bu öncelik-
le Avrasya Ekonomik Komisyonu’nun çalışmasına 
bağlı, onlar (komisyon) benzer projeleri sunmalı.” 
diye teklifte bulundu
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KIRGIZISTAN CUMHURBAŞKANLIĞI IDARESI 
BAŞKANI ILE AB ORTA ASYA ÖZEL TEMSILCISI 
ARASINDA GÖRÜŞME

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Sapar 
İsakov ile Avrupa Birliği (AB) Orta Asya Özel Tem-
silcisi Peter Burian arasında bir görüşme düzenlendi. 
Görüşme sırasında, taraflar, karşılıklı yarar sağla-
yan Kırgız-Avrupa işbirliğinin öncelikli yönlerinin 
güçlendirilmesi üzerine ortak çalışmalar konuların-
da fikir alışverişinde bulundu. Özellikle toplantıda, 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in 
Şubat 2017’de Brüksel’e gerçekleştirdiği ziyareti sı-
rasında varılan anlaşmaların uygulanması konuları 
görüşüldü.

KATAR, ASTANA’DA DÜZENLENEN SURİYE GÖ-
RÜŞMELERİNDE YER ALABİLİR
Katar’ın başkenti Doha’ya resmi ziyaret gerçekleşti-
ren Kazakistan Dışişleri Bakanı Abdrahmanov, Katar 
Emiri Al Tani’nin konuğu oldu. Görüşmede taraflar, 
ivme kazanan ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye konusu 
ve Astana süreci başta olmak üzere uluslararası gün-
demin başlıca konularını ele aldı. Görüşmede, Mayıs 
ayında düzenlenmesi öngörülen Astana barış sürecin-
de Katar’ın da aralarında bulunduğu Arap devletleri-
nin yer alması teklifi değerlendirildi. İkili ilişkilerin 
son dönemdeki durumundan memnuniyetle ifade 
eden taraflar,  ticaret, nakliye ve lojistik dahil olmak 
üzere tüm alanlarda ticaret hacmini geliştirme konu-
sunda anlaşmaya vardı. Bakan Abdrahmanov ayrıca, 
Al Tani’ye Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in 10-11 Eylül’de Astana’da düzenlene-
cek İslam İşbirliği Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Zirve-
si için gönderdiği davetiyeyi teslim etti.

ÖZBEKISTAN’DA 5 YILDA 40 YENI OTEL 
YAPILACAK
Eski çağlardan kalan tarihi yapılarıyla pek çok insa-
nın dikkatini çeken Özbekistan’da Ekoturizmi Geliş-
tirme Projesi kapsamında 5 yılda 40 yeni otel yapıla-
cak. Turizm gelirlerinin gayrisafi milli hasıla içindeki 
payı sadece yüzde 2 olan Özbekistan’da hükûmet 
tarafından kullanılmayan turizm potansiyelini 
harekete geçirmek ve geliştirmek yönünde bir politika 
izleniyor. Ekoturizmi geliştirme çalışmaları da geniş 
çapta sürdürülüyor. Önümüzdeki 5 yılda Ekoturiz-
mi Geliştirme Projesi kapsamında Özbekistan’da 40 
yeni otel yapılacağı bildirildi. Bu otellerin büyük ço-
ğunluğu ise Taşkent vilayetinde inşa edilecek.

KAZAKİSTAN’IN DIŞ TİCARETİ ARTTI
Kazakistan’ın dış ticareti, bu yılın ilk 2 ayında 2016 
yılının aynı dönemine göre yüzde 23.1 arttı. Kaza-
kistan Millî Ekonomi Bakanlığı İstatistik Komitesi 
verilerine göre, ülkenin dış ticareti Ocak-Şubat dö-
neminde yaklaşık 10 milyar 900 milyon dolar ola-
rak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde dış ticarette 
yüzde 19 oranında düşüş olmuştu.

KIRGIZİSTAN İLE İRAN ARASINDA KARŞILIKLI 
ANLAYIŞ VE PARLAMENTOLAR ARASI İŞBİRLİĞİ 
MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI
Kırgızistan Meclisi heyetinin İran’ın başkenti Tah-
ran’a gerçekleştirdiği ziyareti çerçevesinde Kırgı-
zistan Meclisi Başkanı Çınıbay Tursunbekov ile İran 
Şûra Meclisi Başkanı Ali Laricani, karşılklı anlayış ve 
parlamentolar arası işbirliği Mutabakat Zaptı imza-
ladı. İki ülkenin Meclis Başkanları, imza töreninden 
sonra bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın 
açıklama sırasında, görüşmenin samimi atmosferde 
gerçekleştiği ve imzalanan Mutabat Zaptının parla-
mentolar arası diyaloğun derinleştirilmesi ve yakın-
laşmasında önemli bir adım olduğu açıklandı.
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KAZAKİSTAN-AZERBAYCAN TİCARİ İLİŞKİLERİ
Azerbaycan’ın Astana Büyükelçisi Raşad Mamma-
dov, Azerbaycan ile Kazakistan arasındaki karşılık-
lı ticaret hacminin 3 yıl içinde yarım milyar dolara 
çıkacağını söyledi. Azerbaycan Yatırım ve İhracat 
Teşvik Fonu (AzPromo) tarafından, Hilton otelinde 
düzenlenen Azerbaycan ve Kazak iş adamlarının gö-
rüşmelerine Azerbaycan’ın Astana Büyükelçisi Ra-
şad Mammadov, AzPromo Başkanı Rufat Mamma-
dov’un yanı sıra çok sayıda Azerbaycanlı ve Kazak 
iş adamı katıldı.

TİKA, AZERBAYCAN’DA GÖÇMEN ÇOCUKLARI-
NIN EĞİTİMİNE DESTEK OLUYOR

TİKA’nın Azerbaycan’da gerçekleştirdiği projelerde 
esas odak noktalarından birisi olan göçmenlere yö-
nelik faaliyetler çerçevesinde, Bakü’de yaşayan Ağ-
dam göçmenlerinin eğitimi için 2002 yılında kurulan 
ve 500 öğrencinin eğitim gördüğü 149 sayılı Ağdam 
Göçmen Okulu’nun tadilatı TİKA tarafından gerçek-
leştirildi ve bilişim sınıfı kuruldu. Türkiye Cumhu-
riyeti Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan 
Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı temsilcileri, Ağdam 
İl Eğitim Müdürü, öğrenciler, veliler ve medya men-
suplarının katılımıyla okulun açılışı gerçekleştirildi. 
Açılış töreninde konuşan Büyükelçi Erkan Özoral, 
okulda eğitim gören çocukların aslında burada değil, 
doğdukları Ağdam bölgesinde olmaları gerektiğine 
dikkati çekti ve Türkiye’nin,  haklı davasında her 
zaman Azerbaycan’ın yanında olacağını dile getirdi. 
Okulun açılış töreni, öğrencilerin hazırladığı şiirler 
ve  müzik sahneleri ile devam etti.

TİKA KIRGIZİSTAN’DA İŞİTME TARAMA SİSTEMİ 
KURUYOR
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ta-
rafından 2017 yılı başında oluşturulan Ana - Çocuk 
Sağlığını Destekleme Programı (AÇSAP) kapsamın-
da Kırgızistan’da başlatılan İşitme Tarama Eğitimle-
ri, ülkede işitme tarama sistemi kurulması yönünde 
önemli bir aşamaya ulaştı. Uzmanlar, işitme kayıp-
larının önlenmesinde erken teşhisin önemine vurgu 
yapmakta ve  işitme kayıpları 0-1 yaş arasında tes-
pit edilmediği takdirde hastanın, gelecekte tam işit-
me kaybı, konuşma bozukluğu ve zekâ geriliği gibi 
kalıcı sorunlarla karşılaşma ihtimaline dikkate çek-
mekteler. Bu nedenle birçok ülkede, dünyaya gelen 
bebeklerin hastaneden ayrılmadan önce işitme tara-
masından geçirilmesi için gerekli sağlık altyapısının 
kurulması konusunda çalışmalar yürütülüyor. Tür-
kiye’de 2008 yılında başlatılan uygulama ile işitme 
taraması yenidoğan prosedürüne eklenerek, dünyaya 
gelen her 100 bebekten 98’nin işitme taramasından 
geçmesi sağlandı.

ORTA ASYA’DA EN YÜKSEK GSYİH ARTIŞI TÜRK-
MENİSTAN’DA
Uluslararası Para Fonu (İMF), Kazakistan’ın GS-
YİH’sinin 2017 yılında yüzde 2,5 ve 2018 yılında 
3,4 oranında büyümesinin beklendiğini açıkladı. 
İMF’nin Nisan ayı için hazırladığı rapora göre 2017 
yılında petrol üretimi hacminin artması ve petrol için 
yüksek dış talep nedeniyle ülkenin GSYİH artış hızı 
% 2,5 oranına ulaşacak. Enflasyonun oranının 2017 
yılında %8, 2018 yılında ise %7,2 olarak gerçekleş-
mesi bekleniyor.  Bununla birlikte belirtelim ki, ra-
porda Orta Asya ülkelerinde ekonomik büyüme bakı-
mından en iyi göstergelerin Türkmenistan’da olduğu 
belirtildi.  Türkmenistan’ın GSYİH’sinin 2017 yılın-
da % 6,5, Özbekistan’ın ise %6, Tacikistan’ın %4,5, 
Kırgızistan’ın 3,4 oranında artması tahmin ediliyor.
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KAYNAKÇA

Anadolu Ajansı (AA), www.aa.com.tr 
Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı, www.atavatan-turkmenistan.com 
Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM), www.avim.org.tr 
Avrupa Türkmen Gazetesi, www.avrupaturkmengazetesi.com 
Azadlıq Radyosu, www.azadliq.org 
Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZƏRTAC), www.azertag.az 
Azerbaycan Televizyonu (AzTV), www.aztv.az 
Batı Trakya Haber Ajansı, www.batitrakya.org 
BBC Türkçe, www.bbc.com/turkce 
CNN Türk, www.cnnturk.com 
Davam.Az Haber Portalı, www.davam.az 
Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği, www.gokbayrak.com 
Dünya Bülteni, www.dunyabulteni.net 
Dünya Gazetesi, www.dunya.com 
Dünya Uygur Kurultayı (World Uyghur Congress), www.uyghurcongress.org/tr 
Gündem Avrasya, www.gundemavrasya.com 
Habererk, www.habererk.com 
Haber Kıbrıs, www.haberkibris.com 
Haber Makadonya Haftalık Toplumsal ve Düşünce E-Dergisi, www.habermakedonya.net 
İhlas Haber Ajansı, www.iha.com.tr 
Hürriyet, www.hurriyet.com.tr 
Kazakistan.Kz Haber, www.kazakistan.kz 
Kerkük Gazetesi, www.kerkukgazetesi.com 
Kırgızistan Ulusal Haber Ajansı (KABAR), www.kabar.kg 
Kırcaali Haber, www.kircaalihaber.com 
Kırım Haber Ajansı (QHA), www.qha.com.ua 
Mehr Haber Ajansı, tr.mehrnews.com 
Memleket Gazetesi, www.memleket.com.tr 
Milliyet, www.milliyet.com.tr 
NTV, www.ntv.com.tr 
Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM), www.orsam.org.tr 
Özbekistan Cumhuriyeti Hükümet Portalı, www.gov.uz 
Sputnik News, tr.sputniknews.com 
Suriye Türkmen Meclisi, suriyeturkmenmeclisi.org 
TatarTürk, www.tatarturk.com 
T Haber, www.thaber.bg 
Timetürk Haber, www.timeturk.com 
Trakyadan Haber, www.trakyadan.gr 
Trend Haber Ajansı, www.tr.trend.az 
TRT Avaz, www.trtavaz.com.tr 
TRT Haber, www.trthaber.com 
Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), www.turkajansikibris.net 
Türk Bakış Haber, www.turkbakis.com 
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, www.turkkon.org 
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), www.turk-pa.org 
Türk Dünyası Haber Ajansı, www.turkishworld.org 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı Ajansı (TİKA), www.tika.gov.tr 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), www.tubitak.gov.tr 
Türk Yurdu Haber, www.turkyurduhaber.org 
TürkKazak Haber Portalı, www.turkkazak.com 
Türkmeneli Haber, www.turkmenelihaber.net 
Türkmeneli Televizyonu, www.turkmenelitv.com 
Türkmenistan Devlet Haber Ajansı, www.tdh.gov.tm 
Türkmenistan Günlük Haber & Analiz Bülteni, www.turkiye-turkmenistan.com 
Uluslararası Türk Akademisi (International Turkic Academy - ITA), www.twesco.org 
Uluslararası Türkistanlılar Dayanışma Derneği (TÜRKİSTAN-DER), www.turkistanlilar.org 
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), www.turksoy.org 
Uygur Haber ve Araştırma Merkezi (UYHAM), www.uyghurnet.org 
Yeni Balkan, www.yenibalkan.com
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Türk Dünyası Birlik Platformu Yayınlar Dizini

Yayın Nu. 1: Ağustos 2016 Türk Dünyası Güncesi, 2016
Yayın Nu. 2: Eylül 2016 Türk Dünyası Güncesi, 2016
Yayın Nu. 3: Ekim 2016 Türk Dünyası Güncesi, 2016
Yayın Nu. 4: Kasım 2016 Türk Dünyası Güncesi, 2016
Yayın Nu. 5: Aralık 2016 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 6: Ocak 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 7: Şubat 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 8: Mart 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 9: Nisan 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
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